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Capítulo V 

Celso Furtado: fundação e prospectiva 

do desenvolvimento1

Candido Mendes2

O pensamento fundador

A Reflexão Insatisfeita
Celso Furtado representou paradigma que, pela sua amplitude e varie-
dade, logra se transformar em marco mesmo da maturação da consci-
ência brasileira. Ou seja, do nível de reflexão atingido por intelectuais 
cujo pensamento passa à ação transformadora à sua volta. Nela, à verda-
deira criação de instituições na passagem pela vida pública. No fecho da 
biografia, atingem a esta condição objetiva de árbitros de um momento 
histórico, interlocutores de presidentes e da busca dos grandes lances da 
decisão nacional, numa condição, já, de tutelares das nossas opções de 
destino. Significativamente, ainda, o pensamento, em Celso, afirmou-
se de saída, em uma larga visão de mundo, que levou o moço da Força 

1 Artigo originalmente publicado na Revista Dados vol.48 no.1 Rio de Janeiro Jan./
Mar. 2005. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/dados/v48n1/a02v48n1.pdf  
Republicação nesta Coletânea autorizada pela Revista.

2 Economista, escritor, membro da Academia Brasileira de Letras e da Academia 
Brasileira de Economia, foi Chefe da Assessoria Técnica do Presidente Jânio Quadros, 
1961. Embaixador da Boa Vontade para a Aliança das Civilizações - ONU - desde 
2009. Foi Professor universitário desde 1951: Pontifícia Universidade Católica do 
Rio de Janeiro (PUC-RJ); Escola Brasileira de Administração Pública da Fundação 
Getulio Vargas (FGV); Faculdade de Direito Candido Mendes; Faculdade de Ciências 
Políticas e Econômicas do Rio de Janeiro; Instituto Universitário de Pesquisas do Rio 
de Janeiro (IUPERJ). Reitor da Universidade Candido Mendes.

http://www.scielo.br/pdf/dados/v48n1/a02v48n1.pdf
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Expedicionária Brasileira – FEB, encerrado o segundo conflito mundial, 
a esparramar-se por toda Europa, da Irlanda aos Dardanelos.

Inquiridor insaciável, partiu de uma profunda impregnação, ao 
mesmo tempo, italiana, a partir da Florença mal saída da guerra, e fran-
cesa, quando chegar a Paris foi também varar as portas da Sorbonne. 
A vocação do economista, desabrochada dentro dessa ampla visão de 
mundo, coincidiu, no país, com a decantação do debate do desenvolvi-
mento, que começaria a esboçar-se no governo Juscelino. O Celso, que a 
defronta, já fora um dos personagens críticos dos pródomos da economia 
política aplicada do Brasil, gerada na Fundação Getúlio Vargas. A Revista 
Brasileira de Economia regeria toda a emergência dessa dimensão da 
nossa política pública, dentro da liderança de Eugenio Gudin, conti-
nuada na de Gouveia de Bulhões e no contraponto de Américo Barbosa 
de Oliveira.

Celso Furtado, primeiro presidente do Clube de Economistas do 
Brasil, marcaria a posição Cepaliana entre nós em Santiago, sob a inspi-
ração de Raul Prebisch – a da hoje quase mitológica Comissão Econômica 
para a América Latina e o Caribe – CEPAL, da Organização das Nações 
Unidas – ONU – cujas teses teriam um primeiro confronto público, entre 
nós, na Conferência de 1953 em Quitandinha. Celso aí proporia o tra-
balho base da CEPAL em condições de deflagrar o debate do planeja-
mento brasileiro, em pleno segundo governo Vargas. O contraditório das 
posições, nascido da tradição nacional, de resistência à racionalização 
da mudança, evidenciava-se, didaticamente, pela série de artigos de 
Gudin sobre a “A Mística do Planejamento”, já mediatizadas por Otavio 
de Bulhões no texto “A Programação do Desenvolvimento Econômico”.

Na urdidura de fundo, o grande progresso institucional, à época, 
nascia da Comissão Mista Brasil-Estados Unidos e do empenho de 
Roberto Campos, seu copresidente. Tal esforço daria à luz, em dimen-
sões fundadoras, ao intervencionismo de Estado no processo econômico, 
supunha a constituição de toda uma nova e alerta burocracia governa-
mental no Banco do Brasil, no Departamento Administrativo de Serviço 
Público – DASP, no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, 
na Superintendência da Moeda e do Crédito – SUMOC, no Ministério da 
Fazenda, rematado no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico – 
BNDE de então, instalado durante a vigência da Presidência Kubitschek.

A intelligentsia do Clube de Economistas, sob a liderança de Celso, 
integraria à época e dentro de um mesmo diapasão, dos pródomos de 
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uma política de desenvolvimento, Américo Barbosa de Oliveira, Eduardo 
Sobral, Herculano Borges da Fonseca e Sidney Latini. As publicações 
quase simultâneas de Celso, nos textos da CEPAL, e na Econômica 
Brasileira, despertaram no formulador, que não se conformava mais com 
a ribalta do analista político, o determinado empenho de integrar o pla-
nejamento como atividade essencial do Estado brasileiro.

O Definidor de Políticas Públicas
Celso sabe, entretanto, dos obstáculos e prefere atacá-los por uma es-
tratégia progressiva. Juntando o imperativo econômico ao político, 
concentra-se no problema do desenvolvimento regional propondo 
a criação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste – 
SUDENE e um primeiro consenso de prioridades de intervenção pública 
para contrapor-se à gravidade do desequilíbrio nacional que marcara, 
nos 50, o disparo do Centro-Leste brasileiro. Mas o decreto de institucio-
nalização final da Sudene só acontece no governo Quadros. E o passo se-
guinte, o Ministério do Planejamento só vem a Celso no interregno entre 
o movimento abortivo militar quando da renúncia de Jânio, e o definitivo 
sucesso do 31 de março.

É já no quadro do começo da instabilidade democrática e institu-
cional que Celso, ministro, afinal, da pasta da racionalização, da volta 
presidencialista de Goulart, propõe um primeiro e efetivo ordenamento 
entre objetivos, recursos e prioridades do erário, que o juscelinismo só 
articulara, hemiplegicamente, do ângulo das metas e das prioridades da 
ação de Estado, ainda decididas – mas de maneira absolutamente deter-
minada – fora das lógicas intrínsecas da mudança.

Foi aliás perante essa premissa que despontou a primeira tensão entre 
Juscelino e Celso, ao perguntar este com que recursos contaria o presi-
dente, movido pela criação orgiástica do capital símbolo da mudança – o 
da implantação da nova capital do Brasil – ex-nihilo do ponto de vista 
das disponibilidades para dela dar cabo. Na volta à democracia o talento 
fundador institucional de Celso lhe levaria a definir os supostos mesmos 
do Ministério da Cultura em área, ao mesmo tempo, tão diáfana como 
decisiva da presença pública na política identitária do país.

O Arcano e a Referência Nacional
A biografia de Furtado, chegada à plena maturidade, só se enriquece no 
vai-e-vem entre o país e o exterior, tanto pela requisição das agências 
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internacionais a partir da CEPAL, como pelo convite à presença conti-
nuada do economista nos grandes centros universitários mundiais. É di-
fícil encontrar-se a distribuição mais harmônica do scholar no exterior, 
entre a Sorbonne e a Cambridge, independentemente da série de visitas 
ao mundo acadêmico dos Estados Unidos e da América Latina.

O septuagenário que volta para ficar no Brasil já se transformara na 
referência fundamental para as políticas de mudança; a crítica e contra-
crítica do desenvolvimentismo, a polarização nacional neste esforço e a 
defesa do Estado no seu advento, diante da emergência das teses da glo-
balização; o suporte à proposição realista das teses de um governo Lula 
que, afinal, se elege e enfrenta a premissa da sua estabilidade na presente 
conjuntura internacional para atender aos reclamos de uma alternativa à 
estrita conservação do neoliberalismo.

Em originalidade marcante ainda, Celso pode nos dar, na sucessão 
de dois volumes, a trajetória da cabeça, nos dois tempos da “Fantasia 
Organizada” e na “Fantasia Desorganizada”. Demarca a ascensão do pen-
samento da mudança, suas fontes, sua polêmica, suas retomadas, vincula 
o seu impasse à perda da inspiração totalizante do salto, alimentada no 
momento canônico de Juscelino; aos embates subsequentes, da ruptura 
entre a democracia e os estamentos autoritários, seguido da contínua di-
lação à entrada em cena de um projeto social democrático, entre o no-
minalismo da intenção tucana, e as mediações impostas pela realpolitik 
do Partido dos Trabalhadores – PT à dura mantença do imperativo de 
transformação social.

A obra paradigmática

O Dom do Livro Só
A reflexão de Celso teve a marca antológica do pensamento praxístico, 
nascido do aprofundamento, sem cortes, da meditação fundadora que 
retoma, revê, compara. Faz-se à flor do fenômeno global que se lhe des-
vela, e ao qual empresta, também, a sua própria intervenção. É desses 
casos raríssimos, em que se põe em causa a própria maturação da cultura 
nacional pela capacidade de autores privilegiados, de escreverem o livro 
paradigmático, que pauta toda a sua obra posterior como projeção, em 
mosaico, do seu descortínio, ou “achamento” de uma interpretação-li-
mite e abrangente do contexto da realidade sobre a qual se debruça.

A chegada à dobradura histórica, ao relevo último de uma estrutura 
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social total, garantiria este referir-se fundamental. Mas, exatamente, 
para no ângulo de uma visão sem restos encontrar a mais ambiciosa das 
políticas públicas: a de uma efetiva transição entre estruturas sociais to-
tais – a semicolonial e a do desenvolvimento – a fazer, diretamente, do 
seu acerto, ou do seu fracasso, a perda de um tempo, ou de um “eixo” 
histórico, como a entende Karl Jaspers. São essas as épocas privilegiadas, 
como os 50 e 60 no país, quando os multiplicadores de escala, e das inte-
rações sociopolíticas e econômicas mudam a dimensão de uma realidade 
coletiva como acontecer histórico.

O que já se encontra, seminalmente, em A Economia Brasileira se des-
dobrará no opus magnus que é a Formação Econômica do Brasil. O porte 
da ouverture permite que os momentos posteriores ganhem um verda-
deiro registro de partitura toda, diante do rationale da mudança que traz 
ao desenvolvimento e já em todos os lances de sua vigência, assistida no 
corte áureo da biografia de Celso. Seus títulos declinam toda esta traje-
tória: Dialética do Desenvolvimento; Subdesenvolvimento e Estagnação 
na América Latina; Teoria e Política do Desenvolvimento Econômico; Um 
Projeto para o Brasil; ou, já, no curso da emergência da hegemonia dos 
Estados Unidos da perda da expectativa da nossa mudança, Criatividade 
e Dependência; O Brasil pós-Milagre; A Nova Dependência.

O Compreender e o Explicar
É difícil se encontrar quem na América Latina desdobrasse, como fez 
Celso, a metodologia da compreensão de Dilthey, somando o entendi-
mento da abrangência de uma estrutura social total, em todas as suas 
conexões históricas, ao descortínio de um dos protagonistas-chave que 
integraria uma mudança macro histórica. Não se encontra talvez em 
nosso pensamento econômico continental – e Prebisch é o seu parceiro, 
ainda que sem o refino categorial do paraibano – uma contemplação 
mais exigente e larga de trajetória de desempenho englobante do país, 
nas décadas críticas do meio século passado. Chegou-se a fazer jus a 
um desfecho diverso ao que preveria – com leitura e vaticínio da crise – 
uma visão ortodoxo-marxista, na dinâmica das relações de produção, tal 
como manifestadas pelo complexo semicolonial brasileiro.

Deparávamos um quadro específico de baixa produtividade, excesso 
de mão-de-obra-resposta aos desequilíbrios em termos perenes de rea-
comodação, não de ruptura à contração da demanda sem jamais implicar 
a reformulação do peso ou da inserção original dos componentes do 
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sistema. A riqueza e originalidade de Celso residiram em ser o primeiro 
pensador da ausência de disrupção sistemática da economia colonial, re-
conhecida, justamente, na envergadura de um fato social total, pela sin-
tomatologia deste escape continuado. A visão pioneira de Celso levou-o a 
dissecar o Convênio de Taubaté de 1906, no qual se evidencia claramente 
a articulação da primeira política da “República do café-com-leite”. A 
análise inovadora derrotou o imperativo da política inflacionária para 
a manutenção dos ganhos do mercado, à margem de qualquer contin-
genciamento dos excessos de produção, ou dos desajustes atribuíveis ao 
comportamento ortodoxo para garantir as ditas economias produtivas, e 
suas vantagens, a sol e chuva.

A estabilidade geral do sistema se traduzia por essa capacidade de 
socializarem-se, pela inflação, os prejuízos do setor cafeeiro e se con-
centrar, ipso facto, o seu lucro. Foi dentro da mesma premissa que se 
produzia o dito “absurdo” da queima de café dos anos 20. Manifestava-se 
aí o último corolário do “fato social total”, em que a economia brasileira 
evidenciava a simplicidade drástica dos seus mecanismos, e a absoluta 
articulação compensatória dos seus ganhos, com a reapropriação pelo 
capital, do confisco financeiro de outros fatores de produção.

O grande insight de A Economia Brasileira permitiu a Celso todo 
esforço de uma articulação histórica subsequente. O importante do 
texto básico de Furtado foi a sua coincidência com a etapa da própria 
refundação da perspectiva brasileira, ao nervo da descoberta da sua de-
pendência radical, então, da fragilidade dos ditos “produtos-rei” de ex-
portação. O sucesso da obra coincidia com uma explicação abrangente 
para nossa afirmação como sujeito histórico. Soltava-se do passado, fu-
gindo do escamoteio da crise como recorrência, à exaustão, do mesmo 
ciclo econômico fundamental. Seria irrelevante, neste quadro – e elimi-
nada toda indução positiva da mudança pelo impasse – a ausência da 
poupança dos setores produtivos, ou o comportamento da população e 
da mão-de-obra, como engendradora de um mercado de consumo.

Pensamento e Práxis da Mudança
Diante deste vasto e monótono painel do passado brasileiro, Celso – na 
obra-chave – não cessaria de aperfeiçoar o entendimento dessa quase 
inexpugnabilidade de ruptura do regime que chega, praticamente, à 
II Guerra Mundial e se altera muito mais pela interveniência de polí-
ticas públicas deliberadas, do que por qualquer cumulação causal de 
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bloqueios, como se se adicionasse qualquer complexidade maior do sis-
tema de todo o sempre, ou qualquer ganho de funcionalidade intrínseca 
de seu comportamento.

O Celso que vai à CEPAL e faz-se parceiro da sua ideia de obra, acom-
panhando o rasgo de Prebisch, é contemporâneo do momento em que, 
por uma vez, os ganhos dos “termos de troca” da dinâmica internacional 
da América Latina permitiria uma cumulação estratégica, a médio prazo, 
para vencer a estrutura semicolonial.

Diante da cunha aberta, neste quadro de relações seculares de depen-
dência, A Economia Brasileira e a Formação serviam de plataforma para 
um primeiro delineio do desenvolvimento, ponteado pela intervenção 
do Estado em setores nucleares da mudança de estruturas, de par com 
o redistributivismo da renda nacional. Este nasceu a partir do implante 
do salário mínimo, como promessa da busca de um mercado interno de 
bens de consumo geral, no qual o impulso da industrialização ganhava o 
seu arrimo e se engendrava uma nova densidade de relações sociais.

Análise Econômica e Estruturas Sociais Totais
Atente-se, ao mesmo tempo, o quanto o universo mental de Celso se 
afirma em toda essa dialética em que a compreensão exorbita dos su-
postos iniciais do mero conhecer. A análise econômica contemporânea 
devolve-se ao processo social que a emoldura e dentro dele, à definição 
de mudança, em toda a sua sinuosidade de verdadeira práxis.

Na construção da sua perspectiva, Celso pode remontar a 1928, no 
elenco dos aportes seminais ao que seria, finalmente, o breakthrough da 
sua visão do desenvolvimento. Localiza a ideia de “economias externas”, 
necessária à ruptura da inércia de um regime social em Young. Sobreleva 
o contributo de Paul Rosenstain Rodan na sua reflexão de 43, na expli-
cação do que seja um surto industrial e já, exatamente, no impacto de 
sua causação exponencial.

O roteiro do economista brasileiro, de logo se apega à fieira dessas 
desinências de mudança, como uma inter-relação, e não um fatorial sis-
têmico, pela qual a compreensão do desenvolvimento exorbitaria, de vez, 
a das equações da análise econômica. Reporta-se a Dussemberry, no seu 
famoso “efeito de demonstração”, para definir a geração de poupança, ou 
não, diante da posição do indivíduo na escala social de distribuição de 
renda, já colhendo, ao mesmo tempo, a intuição de Prebisch, de que o ci-
tado fenômeno também se manifesta no padrão imitativo global, em que 
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o mundo subdesenvolvido se compagina ao das nações mais adiantadas.

Sistema e Pregnância Histórica
No Brasil, exaurida a experiência cepalina, Celso irá confrontar-se – na 
sequência das visitas ao país, promovidas pela Revista Econômica – com 
as grandes cabeças, formuladoras da perspectiva de alteração radical do 
nosso comportamento econômico, no seu impacto sobre a poupança e 
aplicação produtiva. E é no córtex das estruturas globais de comporta-
mento coletivo que Furtado revidará a Nurkse, que fica a meio caminho, 
nessa visão ampla dos ciclos e dos padrões de sua reprodução, muitas 
vezes sem se dar conta do novo engaste aberto por um momento histó-
rico, como o do nosso intervencionismo econômico nos 50-60, só defi-
nível pelas remissões causais globais e não, ainda que ambiciosamente 
pensadas, pelas interações meramente sistêmicas.

Celso pode revidar a Nurkse no seu último veredicto, de condenação 
dos subdesenvolvidos à perenidade do ciclo vicioso da miséria, aten-
tando, justamente, ao impacto nesses complexos, por uma nova di-
mensão do princípio internacional de organização do trabalho, e a plena 
consideração do que vê como os agentes sociais da mudança. É a dis-
puta, aliás, com Nurkse que vai – até por instigação de Gudin à época 
– configurar o artigo seminal publicado na Revista Econômica Brasileira, 
e reproduzido no International Economic Papers, e que veio, subsequen-
temente, a constituir-se na Economia Brasileira.

É difícil se encontrar trajetória do pensamento nacional dotado de 
espinha dorsal tão nítida, e da força de uma reflexão que sabe se infletir 
à certeza de uma práxis, dobrar-se ao seu momento, e o modificar in-
clusive pela capacidade de projeção do conceito à política pública. Celso 
dessa remissão única de um pensar fundador do desenvolvimento irá, 
durante o segundo governo Vargas, à nova meditação internacional dei-
xando a CEPAL e o que via como a exaustão desse pensamento fundador 
da mudança, vencida a hegemonia tradicional da análise econômica. 
Vai a Cambridge, nessa vitalização dos seus enfoques, encontrando 
todo o novo horizonte da visão global da sua ciência. Encontra Joan 
Robinson, por demais concentrada nas sequências da sua teoria sobre a 
Acumulação do Capital, e vê o seu trabalho como um exemplo ineludível 
de confinamento, pela especialização do esforço criativo, a rendimentos 
decrescentes.

A teórica britânica pareceria a Celso preso a visão cada vez mais 
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economicista, diante da demanda e da interrogação do brasileiro, para 
quem o subdesenvolvimento se inseria na mais ampla e, por isso mesmo, 
não menos rigorosa visão de um processo social. Cambridge é também o 
momento em que Celso depara, em alvíssaras, o modelo de crescimento 
econômico de Nicholas Kaldor, na valoração da tecnologia como fator 
final determinante da mudança e tornava a distribuição de renda – fator 
exógeno dessa dinâmica. Não entrava, entretanto, na formulação com-
preensiva que sugeria o passar-se ao mais alto das constituições abstratas 
em que permaneceria, por mais que elegante nas suas proposições, a fi-
delidade à análise econômica preservando-a – como observara Celso – da 
“mutabilidade” do mundo real.

É no confronto, pois, com as cabeças mais exigentes da época, que 
Furtado parte para o seu próprio opus magnus, avançando da Economia 
Brasileira para a Formação Econômica do Brasil. Refinava-se a atitude 
do pensador, de elencar questões básicas, extraídas ainda da doutrina 
econômica, para testá-las à vigência da realidade, ou seja, à da história 
mesma. Dispunha Celso, à época – como começo da vertente que esco-
lhera – de um primeiro repertório factual, qual o do levantamento por-
tentoso da História Econômica do Brasil, de Roberto Simonsen. Poderia 
entregar-se à instauração pioneira do quadro da exploração do açúcar no 
país, em todo a exigência de sua dinâmica como estrutura social global.

Subdesenvolvimento e Processo Social
Em uma só dimensão crítica se encompassavam – a bem da integridade 
do sistema – a sua extraordinária rentabilidade inicial e a baixa de preços 
da segunda metade do século XVII. Mas exatamente tal para mostrar 
a especificidade do quadro brasileiro, no qual essas flutuações perde-
riam qualquer impacto diante do trabalho escravo e, pois, de um ínfimo 
pagamento a fatores de produção que guardavam o segredo do regime 
semicolonial, e de sua inexpugnabilidade, apoiado na oferta permanen-
temente inelástica.

As conclusões do quadro da economia açucareira, toda vinculada à 
variação da produtividade média do conjunto econômico, como insus-
cetível de gerar tensões significativas ou impacto sobre o sistema, con-
tinuariam na da extração do ouro, ou do cultivo do algodão, ou do arroz 
maranhense, chegando à do café, não obstante já neste caso, perante o 
novo impacto da absorção de mão-de-obra assalariada. Mantinham-se 
os regimes indenes à variação de temperatura econômica, até a criação 
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de uma primeira variável exógena ao sistema, com o começo da indus-
trialização, para atender à criação de um mercado interno, e ao aumento 
da renda per capita concentrada na região Centro-Sul do país. E é no 
terceiro quartel do século XX que Celso vai encontrar o embasamento 
histórico para a sua defesa da economia nacional autocentrada, de nítida 
interferência fundadora do Estado, já aliás prenunciada no velho regime, 
pelos controles cambiais, ou pela destruição dos estoques excessivos de 
café.

Manifesta-se nessa etapa a contraposição nítida entre a dinâmica do 
comércio exterior e a da industrialização, assentada no crescimento do 
mercado interno. É quando, continua Celso, e de vez divisando o rumo 
final dessa expansão, uma redução brusca da procura externa já não afe-
tava, necessariamente, o nível de emprego no país, mas seu efeito na taxa 
de crescimento.

Um canon para a cultura brasileira

O Fiador de Vigências
Significativamente o Celso que volta ao Brasil para a etapa de fundação 
de políticas públicas não vê todo o seu enfoque confirmado na demons-
tração de que a formação histórica do país predomina sobre qualquer 
meta-sistêmica do acontecer econômico, na última conformação que 
lhes dá a sociedade à sua volta.

O Celso da Sudene e do Ministério do Planejamento vai ao ataque 
direto da “mutabilidade” do mundo real, para além do rigor das equações 
de Kaldor assentando-o no próprio núcleo da mudança, representado 
pela industrialização, ou na ação de racionalidade global, no empenho 
da correção dos desequilíbrios, que são a contrapartida desse todo social, 
tomado de vez por um novo dinamismo. A decisão seria por corrigir o di-
vórcio da área nordestina, diante das novas taxas de crescimento no país 
que, de fato, se orientava para seu mercado interno. O Celso de retorno é 
o do definitivo comprometimento com as políticas do desenvolvimento 
regional, engendradoras da SUDENE como da definitiva vinculação do 
pensador com as políticas públicas transformadoras do seu tempo.

A consagração do órgão, no decreto sancionado por Jânio Quadros, 
busca as políticas de reorientação de investimento, a dinamizar recursos 
quase secularmente ociosos. Agregava-se a luta contra a indústria do 
atraso e o sistema de interesses constituído na política orçamentária; o 
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enfrentamento da ponta mais resistente de coalizão entre as formas ve-
tustas do latifúndio e a sagacidade, pelo domínio dos clãs políticos, de 
garantir-se o imobilismo, senão a esterilização, do aproveitamento das 
receitas públicas federais. Em uma perspectiva mais larga e definitiva a 
Sudene acabou com uma mitologia do Brasil folclórico ou da explicação 
de nosso atraso pelo castigo apocalíptico das saúvas e das secas, ou das 
verbas evaporadas para a construção dos açudes em nosso semiárido.

As Estratégias da Racionalidade
Os abalos políticos resultantes da renúncia de Quadros no “vai-e-vem” 
do parlamentarismo, como trégua para sobrevivência da democracia já 
rondada pelo intervencionismo militar, tiveram em Furtado um polo de 
aprumo, transferido a uma primeira e ambiciosa ordenação do plane-
jamento brasileiro. Na volta à democracia o Celso recrutado, de novo, à 
vida pública é levado à literal fundação dessa política como então recla-
mava a ação do Estado na pasta da Cultura, dissociada do Ministério da 
Educação. Impõe-se-lhe a superação do primarismo dos aportes orça-
mentários, o preparo da filosofia das renúncias fiscais, e dos estímulos 
ao investimento invisível, que marca a objetivação da vida do espírito e 
a valorização deste mesmo intangível que assentaria uma memória na-
cional, no aprofundamento de nosso reclamo identitário.

A Nação, à Obra e Risco
Toda última década, entretanto, já é a de Celso que toma a voz do arcano 
e desse saber que porta em todas as suas cicatrizes, exposto ao trauma os 
retrocessos e avanços do desenvolvimento, para nos dar a certeza final 
da sua sustentabilidade. Sua palavra se tornou a desses definidores de 
horizontes históricos, quando é todo um vertedouro de um processo so-
cial que se verga à quase fatalidade da globalização, condenando-nos à 
perpétua conjuntura.

Deve-se a Furtado não só o aponte do norte grosso e ineludível dos 
rumos nacionais como convém a voz imperiosa dos profetas, mas, em 
tempo do mais solerte e final desarme do Estado, a cobrança da retomada 
de sua presença em nossa vida econômica. O clamor do octogenário foi 
talvez o primeiro a mostrar o capital de barganha externo que guarda o 
país se mantiver estruturas públicas como a da Petrobras, ou do aparelho 
energético remanescente, ou do papel da iniciativa governamental como 
novo estímulo indispensável à volta estratégica da empresa nacional.
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Vivemos um momento crítico, no que o pós-guerra no Iraque tenta 
reorganizar as constelações econômicas do Primeiro Mundo e nos deixa 
com esperanças minguadas do que seja ainda a racionalização desses 
mercados, a partir das primeiras esperanças de Cancun quanto à Área 
de Livre Comércio das Américas – ALCA ou da Organização Mundial do 
Comércio – OMC, a garantir uma política de exportações sustentáveis 
para os mercados da afluência internacional. E só começam os emperros 
para darmos validade econômica ao mundo transcontinental de ação pe-
riférica, tal como vislumbrado ainda em começo de 2003 pelo consórcio 
entre Brasília, Pretória e Nova Délhi.

Ninguém como Celso na polêmica de 2004 exprimiu a confiança do 
regime em vencer, a seu tempo, as areias movediças neoliberais. Em todos 
os incidentes do debate entre Luiz Fernando Furlan, Henrique Meireles 
e Carlos Lessa, Furtado repetiu a confiança no propósito de transfor-
mação social no Planalto, apostando na vontade do Estado, e sabedor de 
que não saímos do labirinto entregues tão só à inércia do mercado. Mas 
esse encaminhamento está na dimensão interna da nossa economia, pela 
interveniência do aparelho público a quem incumbe firmar as economias 
nacionais que sobrevirão ao mundo global.

A Academia Brasileira de Letras teve talvez mais que qualquer outro 
cenário a palavra repetida, nos últimos meses, de Celso em assinalar o 
quanto não há precedentes de economias de nosso porte a querer, de fato, 
se desgarrar da vala comum da conjuntura e de seu enleio. O ministro da 
Cultura inclusive predominava na sua voz sobre a do Planejamento. A 
afirmação da nossa identidade transpunha-se a esta dimensão crescente-
mente ameaçada em que, afinal, a globalização pode trazer o seu último 
recado de terraplanagem das diferenças do multiculturalismo, no universo 
da ordem hegemônica. Esta, especialmente a partir do 11 de setembro, deu 
outro teor às velhas dominações e reclama mobilização de um verdadeiro 
inconsciente coletivo, diante do impacto acrítico do progresso sobre a sub-
jetividade remanescente dos atores coletivos de nossos dias.

Devemos a Celso também a insistência em dar à consciência de latini-
dade um denominador que nos situe em dimensões supracontinentais, 
dentro do nosso sentir de Ocidente. O que defendeu e previu como nossa 
posição relativamente excrescente do universo das globalizações, pela 
nossa economia de mercado interno no Continente, continua ou mesmo 
se antecipa pela consciência do caráter expropriatório com que a visão de 
mundo hegemônica se apossa dos inconscientes coletivos à sua volta.
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O mesmo Celso que sustentava a causação histórica para explicar, para 
além da economia as estruturas de mudança, atenta ao impacto final da 
modernização econômica como invasor e dissolvente do processo cul-
tural que o recebe. Todo o recado de Celso vai à sua capacidade de viver 
por inteiro e, ao mesmo tempo, exprimir o momento canônico da vida 
do espírito brasileiro exposto ao repto do assentamento de nosso “ser de 
nação”. Representou singular remate ao que logrou o cientista social, em 
um país de frágil vocação para a plenitude do pensamento feito obra.

O Brasil para si mesmo sabe do seu tempo e da sua agenda histó-
rica para fugir das somas algébricas de um ganho e perda passada aos 
pratos da globalização. Não foi outro que o bordão do velho Hino da 
Independência, das estrofes de Evaristo da Veiga, o que se ouviu à beira 
da sepultura do pensador. Entoado, de saída, por popular sindicalista, 
terminou em palmas: nada mais haveria a dizer do que cumpra, como 
testamento de Celso, ao país de Lula.
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Capítulo VI 

Celso Furtado e o pensamento social brasileiro1

Bernardo Ricupero2

A obra de Celso Furtado faz parte de uma tradição mais ampla 
de trabalhos sobre o Brasil e a América Latina. Seu esforço é princi-

palmente o de captar a especificidade de nossas sociedades, explicando 
como são diferentes dos casos “clássicos”, a saber, europeus e norte-a-
mericano. Mas dentro do quadro maior, de estudos sobre o Brasil e a 
América Latina, Furtado se destaca de outros autores por ter sido um dos 
poucos a intervir diretamente na realidade, o que tanto seus interesses 
como experiência de vida permitiram.

A partir dessas referências que se pode entender as realizações do 
autor de A economia colonial do Brasil nos séculos XVI e XVII em va-
riados domínios. O mais interessante é como as próprias circunstâncias 
de Celso Furtado permitiram, ao nível do pensamento, uma notável arti-
culação entre as grandes correntes de interpretação da experiência bra-
sileira e a atividade no interior do aparelho de Estado e de organismos 
internacionais, tornou possível, no plano da prática, a tradução dessas 
ideias em ação3.

1 Este artigo foi originalmente publicado como posfácio à edição mexicana da tese de 
doutorado de Celso Furtado (A economia colonial do Brasil nos séculos XVI e XVII), 
La economia colonial brasileña, México D.F., Universidad de la Ciudad de México, 
2003.

2 Professor Doutor do DCP-USP, possui graduação em Ciências Sociais(1993), mestrado 
em Ciência Política (1997) e doutorado em Ciência Política (2002) pela Universidade 
de São Paulo e pós-doutorado pelo Colégio do México (2014). Tem experiência na 
área de Ciência Política, com ênfase em História do Pensamento Político, dedicando-
se principalmente aos seguintes temas: pensamento político brasileiro, pensamento 
político latino-americano, marxismo, nacionalismo e romantismo. Ingressou como 
docente no DCP em 2002. Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq - Nível 2.

3 Jean-Paul Sartre, em “Uma questão de método”, nota que se vive o universal no par-
ticular. Assim, Gustave Flaubert, filho de um médico ateu e de uma senhora devota, 
reproduz, em sua experiência pessoal, os dramas ideológicos da França de sua época.
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O filho do juiz maçom anticlerical compensa, por esforço próprio, 
a precariedade da educação a que teve acesso no interior do Nordeste 
brasileiro, convertendo a desvantagem inicial em ganho, já que pôde 
contar com sua enorme criatividade4. Imaginação que será precisamente 
sua maior característica profissional e que motivará o decano dos econo-
mistas neoclássicos brasileiros, Eugênio Gudin, a comentar que deveria 
ser romancista e não economista.

Ironicamente, desde cedo, o autodidatismo permitirá a Furtado es-
capar à rigidez acadêmica, combinando, de forma rica, algumas das 
maiores influências do pensamento brasileiro: o positivismo, o marxismo 
e a antropologia norte-americana. Fez bom uso de cada uma dessas tradi-
ções intelectuais, selecionando alguns de seus aspectos mais relevantes: a 
crença no conhecimento científico, do positivismo; a consciência da his-
toricidade dos fenômenos econômicos e sociais, do marxismo; a atenção, 
desde a leitura de Gilberto Freyre, à cultura, da antropologia. Esse ecle-
tismo “bem temperado” abre caminho para uma das mais sofisticadas for-
mulações teóricas elaboradas a partir da América Latina.

Entende-se o pensamento de Celso Furtado, sobretudo a partir das 
formulações da Comissão Econômica para a América Latina (Cepal) da 
Organização das Nações Unidas (ONU), a qual, desde o “Manifesto lati-
no-americano” (1949), elaborado pelo seu primeiro diretor, o argentino 
Raúl Prebisch, chamara a atenção para o “falso senso de universalidade” 
da teoria econômica  dos países desenvolvidos5. O progresso técnico não 
se difundiria de maneira linear no “centro” e na “periferia” da economia 
mundial. Ao contrário do que sugeria a tese ricardiana sobre as “van-
tagens comparativas” provindas da divisão internacional do trabalho, 
haveria uma “deterioração dos termos de intercâmbio”, entre as maté-
rias-primas, produzidas na periferia, e as manufaturas, originárias do 
centro. Ou seja, o desenvolvimento não seria um processo único e inevi-
tável, mas desigual (e não combinado).

A contribuição particular de Celso Furtado ao que ficou conhecido 

4 Sobre a formação intelectual de Celso Furtado, ver: Celso Furtado, “Autorretrato inte-
lectual”, em Francisco de Oliveira (org.), Celso Furtado: economia, São Paulo, Ática, 
1983.

5 Sobre a Cepal, ver: Ricardo Bielschwosky (org.), Cinqüenta anos de pensamento 
da Cepal, Rio de Janeiro, Record, 2000; Jorge Lora e Carlos Mallorquín, Prebisch y 
Furtado: el estructuralismo, Puebla, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 
1999; Joseph Love, Crafing the Third World; Theorizing Undervelopment in Rumania 
and Brazil, Stanford, Standford University Press, 1996; Mallorquín, Ideas e historia 
en torno al pensamiento económico latinoamericano, Mexico D.F. Plaza y Valdés 
Editores, 1998; Octavio Rodriguez, Teoria do subdesenvolvimento da Cepal, Rio de 
Janeiro, Forense Universitária, 1981.
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como teoria estruturalista da Cepal foi historicizá-la, mostrando como 
foi estabelecida, ao longo do tempo, a relação entre colônias e metró-
poles, países desenvolvidos e subdesenvolvidos, centro e periferia. Talvez 
mais surpreendente, sua especial sensibilidade para a influência da cul-
tura chamou a atenção para problemas, como os padrões de consumo 
conspícuos das classes dominantes latino-americanas, fator de perpetu-
ação do subdesenvolvimento.

Tudo isso é conhecido. Mais interessante é perceber como temas, pro-
blemas e mesmo a linguagem de nosso autor se estabelecem para além 
de seu contexto intelectual imediato, a Cepal, em confronto com au-
tores latino-americanos e principalmente brasileiros. Se é verdade que 
Furtado não cita, em profusão, em Formação econômica do Brasil e em 
seus escritos posteriores, os “novos clássicos” da modernidade brasileira, 
Gilberto Freyre, Caio Prado Jr. e Sérgio Buarque de Holanda6, o mesmo 
não ocorre com sua tese de doutorado. Uma das possibilidades ofere-
cidas pela leitura de Economia colonial do Brasil nos séculos XVI e XVII 
é precisamente permitir iniciar o desvelamento do diálogo implícito de 
seu autor com o pensamento social brasileiro.

A obra de Furtado faz parte, em particular, de um “quase” gênero bra-
sileiro: os livros sobre a formação de nossa sociedade. Não por acaso, 
como nota Paulo Arantes, boa parte dessa literatura ostenta a palavra 
“formação” no título7. Para ficar apenas em poucos exemplos signifi-
cativos: Formação do Brasil contemporâneo (1942), de Caio Prado Jr., 
Formação econômica do Brasil (1959), de Celso Furtado, e Formação 
da literatura brasileira (1959), de Antonio Candido. Além desses livros, 
Casa grande e senzala (1932), de Gilberto Freyre, ostenta na sua primeira 
edição o subtítulo “Formação da família patriarcal brasileira” e Os donos 
do poder (1959), de Raymundo Faoro, traz a explicação “Formação do 
patronato brasileiro”. Por fim, a escolha do nome Raízes do Brasil indica 
que a mesma ordem de problemas inspirava Sérgio Buarque de Holanda 
quando escreveu seu livro, em 1933.

A relação de Celso Furtado com tais livros e autores é diferenciada. 
Mas apesar de esses livros trazerem um certo “ar de família”, dado pela 
preocupação comum com o estabelecimento de um quadro social, eco-
nômico, político e cultural mais autônomo no Brasil, Raízes do Brasil, 

6 Ver Francisco de Oliveira, “Viagem ao olho do furacão: Celso Furtado e o desafio do 
pensamento autoritário brasileiro”, Novos Estudos CEBRAP, n. 48, 1997.

7 Ver Otília Arantes e Paulo Arantes, Sentido de formação, Rio de Janeiro, Paz e Terra, 
1997. Sobre o lugar de Celso Furtado nessa literatura, ver Lêda Paulani, “A utopia da 
nação: esperança e desalento”, em Luiz Carlos Bresser-Pereira e José Marcio Rego 
(orgs.), A grande esperança em Celso Furtado, São Paulo, Editora 34, 2001.
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Formação do Brasil contemporâneo, Formação econômica do Brasil e 
Formação da literatura brasileira compartilham uma postura mais nor-
mativa que acaba por afastá-los dos outros livros.

Não se tem fundamentalmente uma avaliação negativa da história, 
como em Os donos do poder, onde se aponta para a origem do “esta-
mento burocrático” que, desde Dom João VI, usurparia a soberania, nem 
se olha nostalgicamente para o passado, como em Casa grande e senzala, 
em que é recordado, em tom de pesar, o período de apogeu da família 
patriarcal brasileira.

Ao contrário, Holanda, Prado Jr., Furtado e Candido, além de assina-
larem para como o Estado, a economia e a literatura brasileira começam 
a ser estabelecidos, querem efetivamente que se crie no Brasil uma polí-
tica autônoma, um mercado interno que supere o externo e uma litera-
tura consolidada. Em suma, desejam que se forme definitivamente uma 
nação no Brasil.

As coincidências entre Celso Furtado e Caio Prado Jr. são particular-
mente numerosas: a preocupação com a economia, o relevo atribuído 
ao passado colonial, o programa político implícito etc. Os dois são au-
tores que chamam a atenção sobretudo para a ligação, desde a colônia, 
entre a economia brasileira e a mundial. Juntos com Roberto Simonsen, 
podem ser considerados os inauguradores de uma linha de interpretação 
do Brasil. Antes, o que prevalecia era a atenção aos fatores internos à 
sociedade brasileira, em especial, aqueles formalmente similares ao feu-
dalismo europeu. Mesmo hoje em dia, há aqueles, como os defensores da 
tese do “escravismo colonial”, que acusam nossos autores de “circulacio-
nismo” e outros pecados aparentados.

Os defensores da “tese feudal”, estejam eles identificados com a his-
toriografia mais tradicional ou com a interpretação da III Internacional 
sobre os “países coloniais, semicoloniais e dependentes”, assim como os 
historiadores do escravismo colonial e Gilberto Freyre, têm em comum 
a postura de privilegiar os fatores internos à colônia. Já Caio Prado Jr. e 
Celso Furtado chamam principalmente a atenção para a relação do Brasil 
(desde o início da sua história) com a economia mundial.

As implicações de cada tipo de enfoque são óbvias: ao privilegiar-se 
o próprio desenvolvimento histórico pode-se perder de vista muitas de 
suas conexões com fatores externos, ao passo que a análise preocupada 
sobretudo com condicionantes internacionais possivelmente será in-
capaz de apontar para o que é único à experiência estudada. Mas, mesmo 
que o ideal seja balancear a análise, prestando atenção tanto às influên-
cias internas como externas, o fato é que, em casos de passado colonial, 
o peso de determinantes que não se controla é maior.
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Assim como Caio Prado Jr., Furtado entende a colonização da América 
no quadro maior da expansão ultramarina europeia. Ressalta que pas-
samos a fazer parte, desde então, da economia reprodutiva europeia. 
Nesse quadro, antes nas ilhas do Atlântico e depois no Brasil, Portugal 
teve papel pioneiro, não apenas extrativo, mas produzindo bens, como o 
açúcar, demandados pelo mercado europeu.

Num plano latino-americano mais amplo, o argentino Sergio Bagú, 
leitor de Caio Prado Jr., Roberto Simonsen e Gilberto Freyre, é outro a 
questionar, já em 1949, o pretenso passado feudal da região. Bagú chega 
a considerar que, além de complementar a economia europeia, as pos-
sessões de Espanha e Portugal na América constituiriam o que chama, 
pioneiramente, de um capitalismo colonial. Realça, em especial, o papel 
do colonialismo e do tráfico de escravos na acumulação primitiva de ca-
pital, ocorrida no período de transição entre o feudalismo e o capitalismo 
industrial.

Mas além de localizar a história brasileira num quadro maior, Furtado, 
assim como Caio Prado Jr., se utiliza dos estudos do francês Paul Leroy-
Beaulieu sobre a colonização moderna, para sugerir possibilidades 
diferentes de desenvolvimento histórico. Para tanto, fazem uso da com-
paração entre colônia de povoamento, que prevaleceria na região tempe-
rada do continente americano, e colônias de exploração, dominantes na 
região tropical.

É particularmente interessante a análise de Furtado, que demonstra 
como o êxito inicial do segundo tipo de colônia, desde cedo bem inte-
grada ao mercado europeu, dificultou a superação da situação colonial 
e posteriormente subdesenvolvida, ao passo que as dificuldades, num 
primeiro momento, das colônias de povoamento, menos integradas à 
economia mundial, com o tempo lhes trouxeram possibilidades bloque-
adas na zona tropical. Ou melhor, o desenvolvimento das colônias de 
povoamento, de dentro para fora, privilegiando o mercado interno (si-
milar, portanto, à Europa), possibilitou o surgimento de uma camada de 
pequenos proprietários e de grupos dominantes menos dependentes da 
metrópole.

Também a ideia de Celso Furtado, segundo a qual, junto à economia 
açucareira do litoral nordestino – setor de alta produtividade voltado à 
produção para o mercado externo – articular-se-ia a pecuária, realizada 
no interior, de baixa produtividade e voltada para o mercado interno, não 
é muito diferente da discussão realizada por Caio Prado Jr. sobre a pre-
sença de um setor orgânico e inorgânico na colônia. O primeiro produ-
ziria para o mercado externo, utilizando o trabalho escravo em grandes 
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unidades, enquanto fariam parte do setor inorgânico “as atividades in-
classificáveis ou de difícil classificação” subordinadas, de alguma forma, 
ao setor orgânico.

Diferenças mais substantivas entre Prado Jr. e Furtado aparecem na 
avaliação do significado da industrialização. Enquanto o primeiro não 
dá maior importância ao fenômeno, já que ressalta sua dependência de 
capitais estrangeiros e sua incapacidade de mudar a orientação da eco-
nomia desde a colônia, o segundo sublinha seu sentido transformador. 
O principal estímulo para a industrialização ter-se-ia dado mediante 
mesmo a políticas keynesianas avant la lettre, já que a política de de-
fesa dos preços do café, depois da crise de 1929, mantendo os níveis de 
renda interna e somado a crise de divisas fortes, impedia a importação 
de manufaturas.

Por fim, os programas políticos propostos por Prado Jr. e Furtado não 
são muito diferentes. Ambos propõem basicamente o estabelecimento 
definitivo de

uma nação no Brasil, em que tem central importância a produção que 
privilegie o mercado interno e não mais o externo. Os protagonistas do 
processo de constituição da nação para o historiador marxista e o eco-
nomista keynesiano são, entretanto, diferentes: para o primeiro, os tra-
balhadores do campo e da cidade, para o segundo, uma coalizão mais 
ampla identificada, de certa forma, com os grupos que sustentaram o 
populismo.

Entre esses dois autores há, ademais, uma outra diferença básica: 
apesar de ambos terem como horizonte a intervenção na realidade, o 
economista paraibano foi muito mais efetivo em suas intenções do que 
o historiador paulista8. Até porque uma coisa era ser um funcionário do 
governo brasileiro ou de agências internacionais e outra um militante co-
munista que, além de tudo, encontrava-se isolado no seu partido devido 
às teses que defendia.

Mas o mais importante é que, a partir de sua situação profissional, 
Celso Furtado contribuiu, como poucos, para mudar a postura em re-
lação ao Estado no Brasil. Até ele e sua geração, praticamente, o Estado 
era domínio do pensamento autoritário9. Autores como Alberto Torres, 

8 Francisco de Oliveira, que aponta para a influência não reconhecida de Prado Jr. em 
Furtado, nota essa diferença de “posicionamento” dos dois autores. Ver Francisco 
de Oliveira, “Celso Furtado e o pensamento econômico brasileiro”, em Reginaldo 
Moraes, Ricardo Antunes e Vera B. Ferrante (orgs.), Inteligência brasileira, São Paulo, 
Brasiliense, 1986.

9 Ver Vera Alves Cepêda, “O pensamento político de Celso Furtado: desenvolvimento e 
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Oliveira Vianna e Azevedo Amaral argumentavam que caberia ao Estado 
organizar a sociedade. Com o regime autoritário do Estado Novo implan-
tado em 1937, esses autores vieram a ter particular influência. A própria 
trajetória de Furtado foi impulsionada pelas novas condições do país, em 
que o planejamento e a ação do Estado na economia passaram a ter papel 
central.

Mas aquele cujo primeiro emprego foi o de funcionário do 
Departamento Administrativo do Serviço Público (Dasp) (criado du-
rante o período estado- novista), pôde, nas novas circunstâncias polí-
ticas possibilitadas pela redemocratização de 1945, contribuir para dar 
um novo rumo ao Estado brasileiro. Ele se expressou, por exemplo, na 
Operação Nordeste e na criação da Superintendência para o Nordeste 
(Sudene), do qual foi o primeiro diretor.

Nesse quadro de orientação mais democrática do Estado, Furtado e 
outros foram grandemente influenciados por Karl Mannheim. É bem 
possível que esses homens guardassem de si mesmos uma imagem 
de técnicos situados acima dos grupos que compõem a sociedade. 
Consequentemente, nunca se perguntaram quem planejaria o tra-
balho dos planificadores, ou, mais simplesmente, quem educaria os 
educadores.

Em vista disso, formou-se em torno das teses da Cepal, de Furtado e 
de outros, como nota Francisco de Oliveira, uma verdadeira ideologia, 
na qual também seus autores acreditavam10. O que não deixa de ser bas-
tante natural, já que as ideologias, de maneira geral, correspondem às 
aparências e, neste caso em particular, devido, em grande parte, a ela, o 
Brasil e a América Latina estiveram envolvidos, como nunca, na supe-
ração do subdesenvolvimento legado pelo passado colonial.

Nos últimos anos, preferiu-se abrir mão desse esforço, o que levou aos 
resultados que conhecemos. Hoje, quando novos ventos podem começar 
a soprar, esperamos, para parafrasear Celso Furtado, que a construção 
seja retomada de onde foi interrompida.

democracia”, em Bresser Pereira e Rego, op. cit.
10 Ver Francisco de Oliveira, “A navegação venturosa”, em Oliveira (org.), op. cit. Sinal 

inquestionável da força dessa ideologia está na própria venda dos livros de Furtado 
duzentos mil, só em espanhol e português, e dois milhões, em todo o mundo, até 
1972.
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Capítulo VII 

Celso Furtado e o pensamento econômico 

brasileiro1 

Guido Mantega2 

O surgimento e a consolidação do pensamento econômico no 
Brasil estão indissoluvelmente ligados a Celso Furtado. A obra do 

grande pensador paraibano, em particular a Formação Econômica do 
Brasil e Desenvolvimento e Subdesenvolvimento, demarca a passagem 
do pensamento econômico brasileiro da pré-história para a história. 
Anteriormente já haviam sido produzidos trabalhos importantes, nessa 
área de conhecimento, como a História Econômica do Brasil (1937), de 
Roberto Simonsen, ou a História Econômica do Brasil (1945), de Caio 
Prado Jr., mas nenhum deles conseguiu definir um método analítico e 
amarrar com tanta pertinência os determinantes da dinâmica econômica 
brasileira.

1 Artigo publicado originalmente na Revista de Economia Política, vol. 9, n.º 4, ou-
tubro-dezembro/1989. Disponível em: http://www.centrocelsofurtado.org.br/
arquivos/image/201108311536420.MANTEGA_CelsoFurtado_e_o_pensamento_eco-
nomico_brasileiro.pdf

2 Economista brasileiro nascido na Itália.  Doutor em Sociologia pela USP, foi professor 
de economia da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e é professor licen-
ciado da Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio 
Vargas. Durante os governos Lula-Dilma foi Ministro do Planejamento, Presidente 
do BNDES e Ministro da Fazenda. Publicou vários artigos e livros dentre os quais se 
destaca A Economia Política Brasileira, publicado pela Editora Vozes no começo dos 
anos 1980.
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O faro aguçado de Furtado, para decifrar a problemática socioe-
conômica, advém não apenas de sua formação multidisciplinar, mas 
principalmente de sua participação direta nos acontecimentos mais 
importantes dessa época, como personagem e observador privilegiado. 
Pode-se dizer que Furtado estava no lugar certo, no momento certo, pois 
assistiu ao nascimento da CEPAL e ajudou na sua consolidação, parti-
cipou do BNDE, fundou a SUDENE, foi membro destacado dos governos 
JK, Jânio, e Goulard, de quem foi ministro do Planejamento, estudou na 
França e Inglaterra e depois lecionou nesses países. Enquanto expoente 
do desenvolvimento, Furtado é um dos pais do intervencionismo keyne-
siano no Brasil e o primeiro pensador brasileiro a desenvolver um mo-
delo de análise baseado na heterodoxia estruturalista.

Autor de mais de duas dezenas de livros sobre o Brasil e a América 
Latina, traduzidos para vários idiomas, Furtado escreveu a Formação 
Econômica do Brasil, que se tornaria um clássico nas ciências sociais, 
influenciando praticamente todas as gerações de estudantes até o pre-
sente. Neste trabalho, pretendo reconstituir a trajetória de Furtado, que 
desembocou no primeiro modelo analítico da economia política brasi-
leira e examinar o conteúdo da obra que serviu de paradigma ou de con-
traponto para praticamente todos os pensadores brasileiros dessa área 
de conhecimento.

*   *    *
O interesse de Furtado pela economia brasileira começou cedo, desde 

pelo menos a sua tese de doutorado sobre o ciclo da cana-de-açúcar, de-
fendida em 1948 na Universidade de Paris, quando o estudante brasi-
leiro tinha 28 anos. O tema desenvolvido por Furtado, em L’Économie 
Coloniale Brésilienne, seria o ponto de partida para o estudo que dez anos 
mais tarde desembocaria na Formação Econômica do Brasil.

Ao estudar em Paris, Furtado não se restringira à economia, mas 
interessara-se também por teoria política e sobretudo por história, ve-
rificando a imbricação entre esses ramos do conhecimento. Essa visão 
histórica da dinâmica econômica, presente desde o início de sua for-
mação, prepararia o terreno para um distanciamento irreconciliável com 
a a-historicidade e o equilíbrio geral da abordagem neoclássica. Os fenô-
menos econômicos deveriam ser inseridos no quadro vivo de uma reali-
dade social em conflito e abordados sob uma perspectiva histórica.

A essa altura, Furtado já Lera Marx, mas nutria nítida preferência por 
Karl Mannheim, que desenvolvia estudos sobre as formas de prevenir as 
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crises e neutralizar os efeitos sociais da instabilidade inerente às econo-
mias de mercado. Em plena fase de reconstrução do pós-guerra, a Europa 
onde Furtado estudava tornara-se um laboratório vivo para as primeiras 
experiencias de planejamento e de intervenção estatal para o desenvolvi-
mento, que seriam retomadas na CEPAL.

Os estudos sobre os países atrasados realizados pela Comissão 
Econômica Europeia da ONU, onde pontificavam teóricos como Hans 
Singer, Gunnar Myrdal ou Ragnar Nurkse, descortinavam um novo ho-
rizonte teórico. Mas o passo decisivo rumo a uma teoria do subdesen-
volvimento e uma estratégia heterodoxa de desenvolvimento seria dado 
em 1948 com a criação da Comissão Econômica para a América Latina 
(CEPAL), da qual Furtado viria a tomar parte. Com a CEPAL instaurava-se 
um centro de discussão de ideias no próprio coração da América Latina, 
com o objetivo de conhecer a realidade econômica especifica desse con-
tinente e sugerir saídas para seus problemas. Em pouco tempo a CEPAL 
se transformaria num baluarte da heterodoxia na América Latina, em 
contraposição ao Fundo Monetário Internacional e outros guardiões do 
liberalismo ortodoxo.

O cérebro da CEPAL e principal responsável pela projeção de suas 
ideias chamava-se Raul Prebisch, um argentino que aos 34 anos havia 
criado o Banco Central de seu país em 1935, à testa do qual permanecerá 
até 1943, quando brigara com Perón. Ao abandonar o Governo, Prebisch 
torna-se consultor de alguns governos latino-americanos e assumirá 
uma cátedra na Escola de Economia de Buenos Aires, onde lecionava a 
Teoria Geral de Keynes. Logo que entrou na CEPAL em 1949, Prebisch 
elaborou um trabalho que assinalaria um ponto de inflexão na trajetória 
teórica latino-americana. De fato, El Desarrollo Económico de América 
Latina y Alguns de sus Principales Problemas era, ao mesmo tempo, um 
manifesto pró-industrialização e emancipação da América Latina e pri-
meiro libelo de uma nova doutrina intervencionista e antiliberal, que 
desafiava o status quo e as teses consagradas sobre o comércio interna-
cional e demais relações entre países pobres e ricos. A pedra angular do 
novo filão teórico, que se inaugurava, era uma contundente denúncia dos 
efeitos deletérios do livre comércio sobre os países atrasados e uma ar-
dente defesa de novos princípios de organização econômica que violava 
os postulados clássicos. Ao cunhar a relação centro-periferia Prebisch 
contradizia a imagem de harmonia e cooperação mundial sugerida pelos 
intérpretes neoclássicos da Teoria das Vantagens Comparativas, como 
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Samuelson e outros que haviam exacerbado essas teses, aplicando-as in-
discriminadamente em qualquer contexto.

Para Prebisch, a Teoria das Vantagens Comparativas poderia ser válida 
para qualificar as relações entre países com o mesmo grau de desenvol-
vimento e mesma capacidade competitiva. Mas só trazia desvantagens 
para os países subdesenvolvidos. Prebisch partia de uma verificação 
feitas alguns anos antes pelo professor Hans Singer, de que havia uma 
degradação secular dos preços dos produtos primários no mercado mun-
dial diante dos manufaturados, o que condenava as nações agroexporta-
doras à miséria e ao subdesenvolvimento. Nesse sentido, Prebisch não só 
verificava a inexorável deterioração dos termos de intercâmbio da peri-
feria, confirmada pelas pesquisas da CEPAL, como sugeria a única saída 
para reverter essa situação: a industrialização capitaneada e orientada 
pelo Estado. A industrialização permitiria não apenas a retenção dos 
frutos do progresso técnico, como também o aumento da produtividade 
e o nível de renda, com benefícios para toda a população.

Ao ingressar na CEPAL mesmo antes de Prebisch, Furtado teria o pri-
vilégio de debater as novas ideias em primeira mão e de contribuir para 
seu aprofundamento e aperfeiçoamento. Aliás, coube ao economista bra-
sileiro o mérito pela rápida divulgação do texto em território brasileiro. 
Furtado ficou tão entusiasmado pelo artigo de Prebisch, que tratou de 
publicá-lo na Revista Brasileira de Economia. A sensibilidade de Furtado 
indicava estar diante de uma obra que revolucionaria o pensamento lati-
no-americano. Cabia divulgá-la sem demora. Assim que traduziu o texto 
de umas 50 páginas, narra Furtado em A Fantasia Organizada (1985), 
dirigiu-se ao Rio de Janeiro, onde conseguiu o nihil obstat de Eugênio 
Gudin, que então controlava as revistas econômicas da Fundação Getúlio 
Vargas.

Ensaiava-se, assim, uma nova abordagem da dinâmica do sistema 
centro-periferia, sob a ótica dos interesses da periferia, que, ao mesmo 
tempo, continha um plano de ação, ainda em estado embrionário, para 
superar o subdesenvolvimento. Em que pese o caráter precário e a inse-
gurança das novas proposições, estava dado o primeiro passo em direção 
a uma teoria do subdesenvolvimento, ou seja, uma teoria gestada pelos 
teóricos dos países periféricos, voltada para os interesses dos países peri-
féricos e buscando uma saída para superar o subdesenvolvimento. Coube 
a Furtado amadurecer essa teoria, dar-lhe consistência e encontrar sua 
feição mais acabada. Tratava-se de uma teoria pragmática, diretamente 
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voltada para a ação e umbilicalmente vinculada ao momento histórico 
por que passava o Brasil e os principais países da América Latina no pós-
guerra. Se o objetivo era implementar o desenvolvimento por meio da 
industrialização, cabia, no plano teórico, explicar as raízes da industria-
lização brasileira e descobrir os meios de impulsioná-la.

*   *   *
A década de 50 foi um dos momentos mais férteis da história brasi-

leira, não apenas em termos das transformações socioeconômicas e dos 
movimentos sociais e políticos aí verificados, como também em função 
da grande discussão teórico-ideológica que acompanhava ou mesmo 
orientava essa grande movimentação. As ideias econômicas dessa época 
foram fortemente marcadas pela discussão que se tratava entre os par-
tidários dos velhos interesses agroexportadores, em franca decadência, 
e os novos interesses vinculados ao urbano-industrial. A controvérsia 
sobre o desenvolvimento econômico contrapunha, de um lado, uma cor-
rente que defendia o liberalismo econômico, preocupada em garantir a 
“vocação agraria” do Brasil, e, de outro, uma corrente intervencionista, 
que pregava a industrialização deliberada do país. Foi nesse contexto 
que as teses da CEPAL vieram dar substância e respaldar a corrente 
intervencionista.

Na verdade, a polêmica entre o intervencionismo desenvolvimentista 
e o liberalismo econômico já se manifestara na década anterior, quando 
líder empresarial Roberto Simonsen terçara armas com o professor 
Eugenio Gudin, principal porta-voz do monetarismo neoclássico no 
Brasil. Entretanto, somente nos anos 50 essa discussão ganhou estatura 
de verdadeiro confronto teórico, com a entrada em cena de vários inte-
lectuais e da teoria do subdesenvolvimento. 

Quais eram os pressupostos básicos da nova teoria? Os países sub-
desenvolvidos, deixados à mercê das leis naturais do mercado, tendem 
a permanecer agroexportadores e a perpetuar o atraso e o próprio sub-
desenvolvimento. Cabe aos Estados, portanto, assumir a condução do 
processo de desenvolvimento, implantando ou impulsionando a indus-
trialização por meio de planejamento econômico. 

O desenvolvimentismo da CEPAL foi ganhando muitos adeptos no 
Brasil, à medida que ia consolidando os seus anunciados e respaldando-os 
em análises empíricas sobre a América Latina. Entre os mais entusiastas 
estavam intelectuais e empresários, que viam nessa estratégia uma feliz 
teorização do seus interesses, agora com bases mais científicas do que as 
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ideias de seu patrono Roberto Simonsen. Este falecera prematuramente 
em 1946, sem ter deixado em seu testamento uma fundamentação bem 
estruturada de suas teses industrialistas. Ao virem ao Brasil para divulgar 
as ideias da CEPAL, Prebisch e Furtado encontraram, no início dos anos 
1950, as portas abertas, principalmente das assessorias econômicas das 
Confederações e Federações da Indústria, cujos membros se tornaram 
desenvolvimentistas entusiastas. Os empresários tinham todas as razões 
para aplaudir a CEPAL, uma vez que esta não apenas defendia indiscri-
minadamente a industrialização e mostrava os meios de realizá-la, como 
também fornecia a justificativa ideológica que fazia os interesses especí-
ficos da burguesia industrial aparecerem como interesses universais de 
toda a Nação. Porque a industrialização prometia trazer uma melhoria 
do padrão de vida de toda a população brasileira e promover a dimi-
nuição das gritantes disparidades sociais do país. É nesse sentido que o 
desenvolvimentismo se converte na mais poderosa ideologia industria-
lista que, no dizer de Francisco de Oliveira (1983), ao contrário de outras 
ideologias, influencia e determina políticas concretas. 

A essa altura, a CEPAL já estava consolidada e deixará de ser um mero 
escritório de pesquisas e diagnósticos da economia latino-americana, 
para imiscuir-se diretamente na elaboração das políticas econômicas dos 
vários países. Na conferência anual da CEPAL de 1953, realizada no fa-
moso hotel Quitandinha do Rio de Janeiro, foi defendida explicitamente 
a planificação do desenvolvimento econômico; assim nesse ano, formou-
se um grupo misto BNDE-CEPAL sob a direção de Furtado, com objetivo 
de subsidiar a intervenção do Estado brasileiro na economia. A discussão 
deixava o campo meramente teórico, para o nível da ação concreta. O 
grupo misto BNDE-CEPAL realizou diagnóstico da situação econômica 
brasileira e sugeriu a implantação de projetos de desenvolvimento que 
iriam influenciar fortemente o Programa de Metas do Governo JK.

A essa altura, Furtado e os demais desenvolvimentistas já tinham 
clara uma estratégia de industrialização pela via da planificação e inter-
venção do Estado, e já eram capazes de formular programas de desenvol-
vimento. Entretanto, faltava ainda uma reflexão teórica que qualificasse 
melhor esse novo objeto de análise e intervenção chamado subdesen-
volvimento. Discussão sobre o tema é que não faltava, com a vinda ao 
Brasil dos maiores especialistas no assunto, representando as várias ten-
dências, trazidos principalmente pela FGV, que ainda era, na década de 
1950, o maior polo de discussão sobre a economia do país. O professor 
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Eugenio Gudin, enquanto principal mentor intelectual da corrente or-
todoxa, convidou Viner, Haberler e outros “pesos-pesados” da ortodoxia, 
que estiveram dando conferência no Rio de Janeiro ao lado de Prebisch, 
Nurkse, Myrdal, Singer, Rosenstein-Rodan e outros teóricos da nova ver-
tente desenvolvimentista. 

Foi no calor dessas discussões e polêmica sobre o desenvolvimento e 
o subdesenvolvimento que Furtado temperou suas ideias e desenvolveu 
seus conceitos, vindo a publicar em 1954 A Economia Brasileira, seu pri-
meiro livro de economia. Tratava-se de uma reflexão que já abordava de 
forma preliminar a problemática da transição de uma economia agroe-
xportadora para uma economia industrial, que seria desenvolvida ano 
mais tarde no Formação.

Curiosamente, não seria no Brasil que Furtado iria escrever a obra
-prima de sua carreira. No final de 1957, ele pediu licença na CEPAL e 
foi para Cambridge, a fim de realizar uma reflexão mais profunda sobre 
a problemática da dinâmica econômica e das questões do desenvol-
vimento. No King’s College, em pleno santuário keyneziano, Furtado 
pôde mergulhar nas grandes questões teóricas da dinâmica econômica, 
num momento de particular fertilidade dos célebres membros daquela 
comunidade acadêmica. Lá estavam todos os principais discípulos, co-
laboradores, interlocutores e mesmo antagonistas de Keynes, como 
Kaldor, Joan Robinson, Meade, Kahn, Pierro Sraffa, Garegnani, Pigou, 
ruminando as grandes questões da teoria econômica. Kaldor desenvolvia 
o modelo keynesiano de crescimento, dando uma certa ênfase às ques-
tões de distribuição de renda, que seriam bastante valorizadas na obra 
de Furtado, enquanto Sraffa tentava, em Produção de Mercadorias por 
meio de Mercadorias, equacionar um dos maiores enigmas da teoria eco-
nômica contemporânea, qual seja, determinar um padrão invariável de 
valor por meio de instrumental neo-ricardiano.

Mas nenhum outro autor exerceu uma influência teórica tão grande 
sobre Furtado quanto Joan Robinson, com sua visão eclético-keynesiana 
da dinâmica capitalista. Nessa época, a antiga colaboradora de Keynes 
acabara de publicar Accumulation of Capital, cujos conceitos básicos se-
riam adotados, em maior ou menor medida, nos trabalhos mais teóricos 
do discípulo brasileiro, como em Prefácio da Nova Economia Política 
(1977) e em Pequena Introdução ao Desenvolvimento, um Enfoque 
Interdisciplinar (1979). Definitivamente, Furtado rejeitava a teoria do 
valor-trabalho, com todas as suas categorias básicas, como a mais-valia, 
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trabalho produtivo, trabalho abstrato e outros pilares da arquitetura 
marxista, preferindo os conceitos ecléticos de Joan Robinson, que fi-
cavam a meio caminho entre os princípios clássicos e neoclássicos da 
acumulação, apesar do tom herético do seu discurso. Na verdade, um 
dos desafios básicos de Furtado, comuns a outros pensadores reformistas 
latino-americanos e à própria CEPAL, era descobrir um caminho teórico 
que o distanciasse, ao mesmo tempo, da ortodoxia neoclássica e da he-
terodoxia marxista. Entretanto, essas questões de fundo não precisavam 
ser imediatamente enfrentadas ou resolvidas para dar conta de pro-
blemas mais concretos da problemática econômica, relacionados com 
uma situação histórica específica, como aqueles tratados na Formação 
Econômica do Brasil.

*     *    *
Em sua ida para Cambridge, Furtado levava em sua bagagem um 

exemplar da História Econômica do Brasil, de Roberto Simonsen, que o 
inspirou a elaborar um modelo da economia açucareira do século XVII. 
Esse foi o ponto de partida da Formação, “redigida entre novembro de 
1957 em fevereiro de 1958, nas sobras de tempo que ia furtando ao festival 
de debate teórico” que se desenrolava em Cambridge. Furtado pretendia 
estar fazendo apenas um “esboço do processo histórico de formação da 
economia brasileira”, nada mais do que “um texto introdutório, aces-
sível ao leitor sem formação técnica”, de modo a sugerir um “conjunto de 
temas que poderiam servir de base a um curso introdutório ao estudo da 
economia”.

E o “modesto” texto introdutório transformou-se num marco para 
economia política brasileira, numa leitura básica para várias gerações 
de cientistas sociais. Como diria Francisco de Oliveira (1983), “Furtado 
converte-se – é forte o termo – em demiurgo do Brasil”. Com a Formação, 
Furtado estabeleceu os parâmetros para se pensar a economia brasileira, 
um ponto de referência a ser necessariamente considerado por todos 
aqueles preocupados em equacionar nossa dinâmica social, mesmo com 
um ponto de vista diferente de Furtado.

Em Formação Econômica do Brasil, Furtado procura analisar a dinâ-
mica da economia brasileira, desde a exploração colonial até o recente 
processo de industrialização, baseado na substituição de importações. 
E a parte mais importante do texto é, sem dúvida, a análise da economia 
cafeeira, cuja expansão produziu os recursos e, sobretudo, a demanda de 
manufaturados, que teria dado um empurrão inicial à industrialização 
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no país. Mas como uma atividade tipicamente agroexportadora, voltada 
e comandada pelo mercado externo, pode gerar sua negação, ou seja 
uma economia capitalista industrial? Graças, entre outras coisas, à inter-
venção estatal nos moldes que seriam sugeridos anos depois por Keynes 
em sua Teoria Geral, só que para sustentar as atividades da economia 
agroexportadora. Vale a pena reproduzir o raciocínio de Furtado sobre 
esta questão, porque ele constitui o suprassumo de uma leitura keyne-
siana da história brasileira e o parâmetro básico de todas as interpreta-
ções, sobre o advento da acumulação industrial no Brasil.

A economia cafeeira lançou as bases da acumulação industrial à me-
dida que soube mobilizar, em empreendimentos de envergadura, os re-
cursos disponíveis no Brasil desde o início do século XIX, como terras 
e mão-de-obra, e criou um mercado de manufaturas na esteira da mo-
netarização causada pela introdução da mão-de-obra livre na cultura 
cafeeira, inicialmente alimentado pelas importações e gradativamente 
suprido pela produção local. Uma vez estabelecido um certo núcleo 
urbano industrial, ocupado nas atividades manufatureiras e demais 
serviços subsidiários da comercialização e exportação de café, que mo-
bilizavam somas consideráveis, a industrialização passa a prosperar não 
apenas diante da acumulação cafeeira, mas principalmente em face de 
suas crises, devido, sobretudo, às políticas de valorização do café e suas 
consequências na economia brasileira. E aqui encontra-se a novidade 
da análise de Furtado. É que os governos da época, empenhados em de-
fender os interesses das classes dominantes agroexportadoras e em equi-
librar o balanço de pagamentos do país, enfrentavam a queda dos preços 
internacionais do café, fazendo estoques reguladores ou depreciando o 
valor do cruzeiro, o que implicava a sustentação da renda e das ativi-
dades cafeeiras. Nesse sentido, as fazendas de café eram estimuladas a 
continuar operando, mantendo o nível de emprego, pagando salários, 
comprando meios de produção, enfim, garantindo o nascente mercado 
interno brasileiro. Além disso, a própria restrição de divisas que acom-
panhava a crise do setor exportador, juntamente com a elevação do dólar 
em relação ao cruzeiro (elevando o preço das mercadorias estrangeiras), 
dificultavam as importações de manufaturados, trazendo vantagens 
competitivas para a produção local. 

Por isso, a crise 1929 e os problemas de superprodução que acompa-
nharam as atividades cafeeiras ao longo de praticamente toda a década 
de 30 representavam na opinião de Furtado o impulso decisivo para o 
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processo de industrialização no Brasil. Nessa época, o setor industrial al-
cançara um patamar de acumulação suficiente para beneficiar-se ampla-
mente dos estímulos provenientes do restante da economia e para tomar 
a dianteira no processo de formação de capital brasileiro, juntamente 
com os demais setores ligados ao mercado interno.

Esse estudo de Furtado sobre o advento da industrialização brasileira, 
contido na Formação, possui inúmeras lacunas e deixa muitos pontos e 
interrogação, que seriam retomados por trabalhos posteriores. Muitas 
questões básicas como, por exemplo, as contradições existentes entre as 
várias frações de classe no seio da oligarquia cafeeira, tão fundamentais 
para se entender as razões para as políticas de valorização do café, não 
são sequer mencionadas. Além disso, várias afirmações não são respal-
dadas em demonstrações satisfatórios. Mas essas lacunas e imprecisões 
não tiram, de forma alguma, o mérito do trabalho. Muito ao contrário. A 
Formação demonstra alta capacidade de intuição de um pensador que, 
dispondo de recursos mínimos, pois até então contavam-se nos dedos os 
estudos sobre a economia brasileira que traziam análises conclusivas e 
dados precisos sobre essa problemática, soube enxergar as grandes pas-
sadas da transição para acumulação industrial.

Ao longo dessas seis décadas que nos separam da primeira edição 
da Formação Econômica Brasileira, cada parágrafo desse trabalho 
tornou-se tema de teses de mestrado ou doutorado, ou combustível 
básico para alimentar as infinitas polêmicas que se travaram em torno 
das várias questões. São inúmeros ensaios sobre a Velha República, 
o Estado Oligárquico, a Burguesia Cafeeira, o Convenio de Taubaté, o 
Limiar da Industrialização, as Origens da Substituição de Importações, 
a Consolidação da Industrialização e tantos outros temas correlatos que 
animaram o debate teórico nesses anos todos.

Sem sombra de dúvida, Furtado é o pai do modelo de Substituição de 
Importações, do qual partiram ou derivaram outras vertentes interpre-
tativas. E aqui não se pretende negar o rico desenvolvimento teórico que 
se seguiu à Formação e outros trabalhos de Furtado. Entretanto, deve-se 
reconhecer que ele foi o arquiteto que lançou os alicerces da economia 
política brasileira. À teoria dos choques adversos de Furtado sobre o 
advento da industrialização brasileira, seguiram-se a interpretação da 
industrialização liderada não pela crise, mas pela expansão das exporta-
ções, a interpretação da dinâmica capitalista e outras vertentes que mo-
dificaram a ênfase, mas mantiveram o parentesco com a obra de Furtado.
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A longevidade e permanência da Formação Econômica do Brasil está 
assegurada não só pelo pioneirismo, mas sobretudo pelo acerto das 
grandes intuições, das quais é difícil escapar.
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Capítulo VIII 

Principais contribuições de Celso 

Furtado sobre a História Econômica 

do Brasil e o período recente1

Wilson Cano2

Na monumental obra de Celso Furtado, o uso do método his-
tórico-estrutural, tanto em suas obras mais analíticas quanto nas 

mais teóricas, está sempre presente, com o que se pode entender porque 
seus trabalhos, além da dimensão econômica, também sempre contem-
plaram os planos político e social. 

Embora formado em direito, desde cedo se dedicou ao estudo da ad-
ministração e planejamento públicos,3 e, posteriormente, à economia, 

1 Texto apresentado no Seminário A atualidade do pensamento de Celso Furtado 
(1920-2004), patrocinado pelo Instituto de Geociências da Unicamp: Campinas, 
26/11/2014. Constitui versão modificada e ampliada de Alguns temas relevantes sobre 
América Latina e Brasil tratados por Celso Furtado, publicado in Saboia e Carvalho. 
Republicado nesta Coletânea com autorização do autor, encaminhada aos organiza-
dores pouco dias antes de sua morte, ocorrida em 03/05/2020.

2 Doutor em Ciências Econômicas pela Universidade Estadual de Campinas (1975). Foi 
professor titular da Unicamp, membro vitalício do conselho curador da Fundação 
Economia de Campinas e consultor da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de 
São Paulo. Investigava, orientava, publicava e tinha experiência na área de Economia, 
com ênfase em Desenvolvimento Econômico, Economia Brasileira, Economia Latino-
americana e Economia Regional.

3 Notadamente entre 1946-1948, quando era técnico de administração do famoso Dasp 
— que foi uma verdadeira Universidade do Setor Público Brasileiro —, onde conviveu 
com expressivos personagens que prestaram importantes serviços à reestruturação 
do Estado Nacional e no trato dos problemas da economia brasileira.
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principalmente em seu doutoramento em Paris, em 1948, com a tese A 
economia colonial brasileira nos séculos XVI e XVII, a partir da qual es-
creveria, em 1957-1958, sua obra prima - Formação econômica do Brasil. 
Suas reflexões teóricas sobre o subdesenvolvimento tiveram como base 
principal os trabalhos iniciais na Cepal, a partir de 1949, de cuja equipe 
principal fez parte, sob a direção de Raúl Prebisch, cujos trabalhos ali 
iniciados constituíram a base sobre a qual frutificaram importantes des-
dobramentos realizados de forma coletiva ou individual.4

O esforço realizado por Furtado — notadamente o de situar histo-
ricamente suas análises de países latino-americanos — ampliou con-
sideravelmente as concepções iniciais das relações centro-periferia, da 
deterioração dos termos de intercâmbio, da distribuição da renda e dos 
desequilíbrios estruturais, construindo uma autêntica teoria do subde-
senvolvimento, mostrando que este não podia ser entendido como uma 
“etapa” no processo de desenvolvimento, mas sim como resultado do 
processo histórico e da forma específica de como se deu nossa inserção 
no capitalismo.5 

Foi precursor da problematização sobre a economia ambiental. 
Integrou a ecologia à análise econômica e em sua proposta de políticas 
de desenvolvimento regional, que deram base à formulação, em 1959, de 
nossa primeira Política de Desenvolvimento para o Nordeste brasileiro.6 
Mais tarde, em 1972, voltaria ao tema, quando criticou as projeções do 
Clube de Roma, sobre os limites dos recursosnaturais frente ao cresci-
mento econômico mundial.7 

4 Os textos clássicos pioneiros da Cepal foram  os coordenados e em parte  escritos por 
Prebisch (1949 e 1951), lançando as bases  das  relações centro-periferia e dos dese-
quilíbrios estruturais dos países periféricos. Os principais desdobramentos podem  
ser resumidos em termos da questão da Inflação Estrutural (com o clássico trabalho 
de Noyola); do desenvolvimento de importantes documentos sobre a Importância 
do Estado e das Técnicas de Planejamento (vários documentos coletivos e alguns de 
Furtado); sobre a Heterogeneidade Estrutural, (onde desponta o clássico de Pinto); e 
os pioneiros trabalhos de Furtado, alguns já publicados na primeira metade da dé-
cada de 1950, e que resultaram na construção de uma Teoria do Subdesenvolvimento 
Econômico.

5 Ver, sobre esse tema, seus clássicos Desenvolvimento e subdesenvolvimento, Teoria 
epolítica do desenvolvimento econômico, Formação econômica da América Latina, e 
Formação econômica do Brasil.

6 Sobre a integração da ecologia, para o caso nordestino, seus textos de 1959 e 1967, e, 
para o caso dos países subdesenvolvidos como um todo, o de 1974 (O mito do desen-
volvimento econômico).

7 Essa crítica encontra-se em O mito do desenvolvimento econômico.
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São igualmente precursores seus esforços, em várias de suas obras, 
em integrar a cultura e a importância desta nas discussões sobre o sub-
desenvolvimento e a questão da Dependência, externa e interna.8 Mostra 
como o desenvolvimento das forças produtivas nos países desenvolvidos 
possibilitou o crescimento de suas contradições, impulsionando os vá-
rios grupos e instituições sociais — trabalhadores, empresários, classe 
média, Estado, intelectualidade, partidos políticos — a lutarem pela 
preservação e desenvolvimento de suas culturas. E isto se materializou 
não só nas conquistas de direitos políticos e sociais, mas também no de-
senvolvimento da tecnologia, da ciência e das artes. Mas Furtado nos ad-
verte que aqui, no subdesenvolvimento, esse processo não só é truncado, 
parcial e incompleto, como sofre o controle permanente de suas elites e 
da forte presença do capital internacional.

Sobre a dependência, especificamente, suas precursoras obras são 
inequívocas, articulando esse tema, dentro da problemática geral do 
subdesenvolvimento, ao colocar como elemento central de sua reflexão 
teórica o problema da má distribuição da renda e da propriedade, her-
dada da colônia, do escravismo e do primário exportador, e agravado na 
industrialização. Esclarece, detalhadamente, como isto afetou e afeta o 
comportamento econômico de nossas elites, impregnadas por uma forte 
preferência, e até mesmo subserviência, pelos padrões culturais e de 
consumo externos.

É a partir dessas estruturas distributivas e de consumo que se con-
figuram nossas estruturas de demanda, incompatíveis com nosso nível 
médio de renda: essa demanda, antes satisfeita por importações, após a 
Crise de 1929, teria, em grande medida, que ser atendida por produção 
interna, para a qual, entretanto, não podíamos contar com condições 
estruturais adequadas — notadamente de tecnologia e escalas de pro-
dução. Assim, tornamo-nos reféns de vários oligopólios internacionais 
que para aqui vieram produzir esses e outros bens mais complexos, am-
pliando sobremodo nossa dependência externa, entre outras, para com 
C&T, patentes, remessas, financiamento externo e balanço de paga-
mentos. E isto, em última instância, constitui o eixo central e cultural de 
nossa dependência externa e de nosso subdesenvolvimento econômico, 
social e cultural.

8 Entre suas principais obras que trataram o tema: Dialética do desenvolvimento, 
Criatividade e dependência na civilização  industrial e Cultura e desenvolvimento. 
Uma síntese  as reflexões de Furtado sobre esse tema está em Burgueño e Rodrigues.
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Embora sempre tivesse como referência as relações internacionais do 
sistema capitalista de  produção, a maior parte de suas reflexões e aná-
lises teve por pauta a América Latina e Caribe, e mais profundamente 
o Brasil. Nesse sentido, seu esforço de síntese teve extraordinário êxito 
ao produzir dois textos clássicos sobre nossa história, que são Formação 
econômica do Brasil, de 1959, e Formação econômica da América Latina, 
de 1969.

Furtado sempre teve rigor no uso da história econômica, distinguindo 
as diferentes manifestações de determinados processos, como os que 
ocorreram durante a Colônia, ou na economia nacional, assim como os 
da escravidão, do primário exportador com trabalho livre, e os decor-
rentes da industrialização.

Entre as muitas contribuições de Furtado para o melhor entendi-
mento da história econômica da América Latina e do Brasil, destaco al-
gumas das principais, as quais trataram dos seguintes temas:

i) distribuição de renda;
ii) demanda efetiva, crise e crescimento;
iii) estruturas produtivas e de emprego;
iv) uso social do excedente; 
v) insuficiência de poupança e investimentos decorrentes do subde-

senvolvimento e da distribuição de renda; 
vi) tendência ao desequilíbrio externo estrutural;
vii) inflação estrutural;
viii) integração regional latino-americana;
ix) estruturas produtivas primário exportadoras;
x) questão agrária e agrícola;
xi) questão regional nacional
xii) ecologia e subdsenvolvimento;
xiii) cultura, dependência e subdesenvolvimento.

Sobre a maior parte dessas questões, tratadas ao longo das últimas 
cinco décadas em sua vasta obra, vários autores se debruçaram, produ-
zindo também uma considerável literatura crítica. Os temas serão tra-
tados de forma resumida, dada a limitação deste texto.

Entre as questões escolhidas, algumas podem ser generalizadas para 
toda a América Latina, como, por exemplo, a questão fundiária e a das 
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estruturas produtivas primário exportadoras, enquanto outras se aplicam 
mais ao Brasil, como por exemplo a da agricultura itinerante.

1. Questão fundiária e agrícola
Embora este tema tenha sido tratado por Furtado em várias de suas 
obras, limito-me aqui aos problemas apresentados pelo autor em dois 
de seus livros, especificamente à questão do excedente e das condições 
de acesso à terra.9 Em texto originariamente escrito na década de 1960, 
mostra o autor que o emprego agrícola ainda era elevado (em média 40% 
da PEA ), e que a agricultura de subsistência (tradicional) tinha a menor 
produtividade da economia, alta porcentagem de autoconsumo (mais de 
50%), baixo grau de monetização, elevado subemprego e os mais baixos 
salários. A agricultura comercial (moderna), com mais de 75% de sua 
produção indo ao mercado, obtinha produtividade mais alta, mas os sa-
lários também eram baixos. Ainda, as condições sociais no campo faziam 
com que parte dos salários fosse em espécie, tornando ainda mais dimi-
nuto o grau de monetização.

Se da produção total agrícola deduzirmos a de subsistência, o resul-
tado, aproximadamente, representaria o excedente do setor, cuja parte 
in natura era maior do que a monetizada, mas ainda ampliando a sus-
tentação da demanda urbana em expansão. Isso era possível graças aos 
baixos salários, que condicionam a população rural a um baixo nível de 
consumo, ampliando assim o excedente. Este é apropriado por vários 
agentes: proprietários da terra, governo, finanças, transporte etc.

A expansão e diversificação da estrutura produtiva dessa economia 
dependem, assim, de duas coisas: o volume do excedente e a forma de 
sua utilização. Esta, se voltada mais para a satisfação de consumo cons-
pícuo ou outros gastos improdutivos, geralmente importados, não possi-
bilitará o aumento do investimento e, portanto, da capacidade produtiva 
da economia e de sua diversificação.

A questão do acesso à terra é sinteticamente mostrada por meio da 
construção de uma matriz com duas colunas, referentes ao acesso à terra, 
se difícil (a) ou se fácil (b) e duas linhas, referentes à sua disponibilidade, 
se abundantes (c) ou escassas (d). Além disso, Furtado tece várias con-
siderações sobre qualidade da terra, problemas ecológicos, condição de 
ocupação da terra etc. Na situação AC, podem existir problemas sérios de 

9 Sobre o tema ver Furtado (1969, cap. vii; 1972, cap. ii; 2000 cap. 15; e parcialmente, em 
1961, cap. 4.)
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ecologia, infraestrutura, desmatamento e ocupação que provoca rápida 
exaustão da fertilidade natural, predominando uma agricultura familiar 
tradicional, de baixa produtividade, convivendo ao lado de uma capita-
lista, para a qual é reservada mão de obra barata.

Na BC, de rara ocorrência, predomina a agricultura familiar tradi-
cional ou moderna, com possibilidades de melhor nível de vida para 
ambas. Na AD, a situação é a pior, predominando uma agricultura tradi-
cional não capitalista, em situação de precária posse e ocupação, convi-
vendo com o latifúndio tradicional.

Na BD, a introjeção de progresso técnico é indispensável para que a 
agricultura familiar possa aumentar sua eficiência e sobreviver, pois, em 
geral, nessa situação está presente o velho problema da divisão da pe-
quena propriedade, e a proliferação do minifúndio, podendo haver re-
versão para uma agricultura de subsistência. 

Da dinâmica dessas estruturas e do crescimento da população rural 
depende o grau de evolução desse setor, a geração de excedente e a me-
lhoria ou piora das condições de vida de sua população. O exame de casos 
específicos, por meio dessa tipologia, permite o avanço para as reflexões 
sobre políticas de reforma agrária, distribuição da renda, emprego, con-
centração de poder econômico e político etc.

2. Inserção externa e estruturas produtivas primário 
exportadoras
A segunda questão que escolhi é a referente ao tratamento que Furtado 
deu à inserção externa latino-americana no início do século XIX, e as 
estruturas produtivas internas decorrentes dessa inserção primário ex-
portadora. Já em 1959 (e mesmo um pouco antes, em outros textos), 
sua Formação econômica do Brasil tratou desse tema, no que se refere 
a nosso país, a partir do século XVI . Em 1969 publica outro texto clás-
sico — Formação econômica da América Latina, reeditado em 1975 como 
Economia latino-americana —, onde, nos capítulos 4 a 6, trata o tema 
em âmbito regional.

Embora não apresente sua discussão em forma matricial, uso esse ins-
trumento (não em termos matemáticos), tentando colocar nessa forma 
os temas e problemas postos por Furtado. As três linhas dessa matriz 
apresentam as principais atividades resultantes daquela inserção: a mi-
neração do século XIX, a agricultura temperada e a agricultura tropical. 
As linhas também contemplam a informação de em que países essas 
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atividades ocorreram ou eram as proeminentes. 
Nas colunas coloquei: i) o uso de terra, sua extensão e intensidade; 

ii) a forma  do uso ou de  propriedade dessa terra; iii) o emprego de tra-
balhadores; iv) o grau de intensidade de ciência e tecnologia que cada 
atividade utilizava; v) a capitalização, ou seja, a intensidade ou não de 
capital em cada uma delas; vi) a presença ou não do capital internacional 
como proprietário de terras; e vii) o tipo de fiscalidade que o Estado po-
deria obter em cada atividade e o âmbito maior ou menor em que po-
deria mover a política pública.

Dessas intersecções se deduzem as estruturas possíveis de mercado 
de trabalho, de distribuição de renda, nível de produtividade, de in-
serção no mercado externo, vias possíveis da fiscalidade, e as estruturas 
de poder, ou seja, o espaço de ação do Estado vis-à-vis o poder do capital 
internacional e das oligarquias rurais. Do movimento da economia e da 
manutenção dessas estruturas decorrem, em grande medida, as princi-
pais determinações ou possibilidades sobre o emprego, salários, sindi-
calização, estruturas de poder político, fiscalidade de governo, grau de 
progresso técnico, a concentração da propriedade da terra, do dinheiro 
e da renda.

3. A agricultura itinerante
O terceiro tema é mais específico ao Brasil, mas pode se manifestar 
também em outros países, notadamente nos de maior espaço territorial. 
Em suma, trata-se do fato de que, à medida que a agricultura moderna, 
basicamente a de exportação, se expande, aumenta sua necessidade de 
terra, resultando na expulsão, para o interior, de outras atividades rurais, 
seja a pecuária, o latifúndio Improdutivo ou a agricultura tradicional, de 
pequena propriedade, parceria, ou de simples ocupação.

Ele trata esse fenômeno na Formação econômica do Brasil, principal-
mente nos capítulos 8 a 12 onde explica a formação do complexo nor-
destino, mas faz uma reflexão e teorização mais profunda no seu livro 
Análise do modelo brasileiro no capítulo II. Esta é uma de suas principais 
contribuições para o entendimento de nosso país. É, sem dúvida, uma 
contribuição que reputo brilhante.

Na Formação econômica do Brasil, Furtado examina o movimento da 
expansão açucareira entre os séculos XVI e XIX e, embora tenham se pas-
sado trezentos e tantos anos de ocupação e atividade, ele se dá conta da pro-
funda e conservadora estabilidade econômica e social do Nordeste, com a 
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manutenção do atraso, da baixa eficiência, da elevada concentração da pro-
priedade e da renda, e a manutenção das estruturas tradicionais de poder.

Em Análise do modelo brasileiro, explica em maiores detalhes como é 
que se dá o fenômeno da agricultura itinerante, ou seja, de à medida que 
a estrutura da cana-de-açúcar se expandia, ela empurrava para o interior 
a pecuária e a agricultura do pequeno produtor, em geral do tipo familiar, 
resultando a esta, terras de qualidade inferior e mais distante dos mer-
cados. Mostra, assim, a contínua marginalização do pequeno e médio 
produtor, e a impossibilidade dessa pequena produção competir com 
aquela estrutura escravista e latifundiária, e não raro transformar-se em 
mero reservatório de mão de obra, seja como trabalho barato na própria 
agricultura moderna, seja como morador de condição no latifúndio im-
produtivo ou na pecuária tradicional. O processo aumenta incessante-
mente o desmatamento, intensificando aquela interiorização, e gerando 
estruturalmente uma imensa fábrica de miséria social.

Na segunda obra mostra que o fenômeno não se deu exclusivamente 
no Nordeste, tendo ocorrido também na cafeicultura do Vale do Paraíba. 
Ali, o café produziu o mesmo movimento, ou seja, à medida que essa 
atividade se expandia, ia tomando novas terras e empurrando as antigas 
roças do pequeno produtor, do posseiro agrícola; empurrou esta gente 
para o interior e, portanto, a marginalizou. 

Suas primeiras reflexões estão datadas. A primeira, em 1959; a segunda 
em 1972, quando nossa agricultura iniciava sua grande modernização 
conservadora, principalmente via intensificação do uso de equipamentos 
e de uso de produtos químicos. Certamente, em 1972 ainda não dispunha 
das informações sobre as transformações técnicas ocorridas após a pri-
meira metade da década de 1960.

Por isso, Furtado se atém ao período anterior a 1965, denunciando 
que, no açúcar e no café escravistas, o trabalho barato e as terras baratas 
compensavam amplamente a baixa eficiência e a pouca tecnologia em-
pregada. Em trabalho recente, tentei atualizar para as últimas décadas 
essas ideias tratadas por Furtado, constatando que o fenômeno da agri-
cultura itinerante continua a se manifestar em todos os espaços nacionais 
penetrados pela agricultura moderna, notadamente a de exportação.10 
A diferença fundamental, em relação às constatações de Furtado, é que 
agora (após a segunda metade da década de 1960) é grande a introjeção 

10 Esse texto é o capítulo 5 de meu livro Ensaios, no qual também mostro como outros 
autores trataram essa questão sobre o Brasil.
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de progresso técnico. O trabalho escravo foi substituído pelo livre e con-
tinua a ser barato, e a terra continua a ter oferta elástica e preços também 
baratos, e a infraestrutura (e vários subsídios) concedida pelo Estado 
continua a rebaixar os custos de produção. A outra novidade é que à 
expansão das culturas e pecuária de exportação, juntou-se a atividade 
extrativa de madeira, também de exportação, mas seus efeitos são tão 
ou mais cruéis do que antes: o desmatamento aumentou consideravel-
mente e a miséria social se ampliou nesses novos espaços da Amazônia, 
do Centro-Oeste e do próprio Nordeste. 

4. A questão regional
Embora Furtado tenha estudado os diferentes espaços regionais do Brasil, 
sua principal contribuição neste tema se refere à formação do complexo 
nordestino, tema de forte presença na Formação econômica do Brasil, 
mas que seria tratado de forma mais profunda, detalhada e mais sistema-
tizada em outros dois textos, haja vista que seu diagnóstico se destinava 
a embasar a formulação da proposta de uma política econômica para o 
desenvolvimento do Nordeste, em 1959, ao final do governo JK.

A matéria está tratada basicamente em dois textos antigos: um está 
assinado (A Operação Nordeste) e o outro não — este é o famoso do-
cumento do Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste 
(documento que passaria a ser conhecido por GTDN ), cuja autoria só 
foi confessada por ele recentemente, e até então se imaginava que o texto 
fosse produto de um grupo colegiado.11

Em que consiste o diagnóstico que ele fez? É um diagnóstico fan-
tástico, que mostra inclusive as contradições ecológicas do semiárido 
nordestino, vis-à-vis o tipo de uso que se dava para aquele solo. Seu 
diagnóstico e proposta mostram que a solução para esse espaço não se 
circunscrevia à questão da água, e sim à de transformar a ocupação e a 
economia da região: diminuir fortemente a área da agricultura produ-
tora de alimentos - que não conseguia resistir às secas mais fortes - ; 
reconcentrar a propriedade, ou seja, uma reforma agrária às avessas no 
semiárido, para que justamente a maior dimensão nos estabelecimentos 
pudesse dar guarida a uma atividade agrícola de exportação ou criação de 
gado com mais eficiência do que antes.

11 A questão da autoria está esclarecida em seu livro A fantasia desfeita. Em meutexto 
citado na nota anterior reproduzo e comento as ideias centrais contidas no impor-
tante documento GTDN .
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A proposta contemplava a retirada, daquele espaço, de cerca de um 
milhão de pessoas, que seriam reassentadas: parte, com a implantação 
de um grande programa de colonização no sul do Maranhão; parte, em 
outros projetos com irrigação, nas chamadas manchas e vales úmidos; e 
outra parte nas áreas propostas para reforma agrária na Zona da Mata. 
Esta última, aliás, era imaginada como de menor problema político, haja 
vista que as terras seriam as que se tornariam dispensáveis pela cultura da 
cana-de-açúcar, em função do programa de sua modernização, também 
proposto por Furtado, e financiada pelo Estado.

Esse assentamento da Zona da Mata tinha o intuito de não só dar sus-
tentação social para aquela gente sofrida como também o de dar àquela 
terra uso mais produtivo, para aumentar a oferta de alimentos e com isso 
dar apoio logístico à industrialização programada, o componente mais 
dinâmico daquela política.

Por outro lado, o programa combatia a velha e surrada “solução hi-
dráulica”, que consistia basicamente na política de armazenamento de 
água, ferrenhamente defendida pelas elites nordestinas, e que, no fundo, 
consistia em um poderoso instrumento de dominação. Furtado sempre 
lutou contra a “solução hidráulica” e propôs uma solução ecológica e 
social que deveria se concretizar após a implantação da Sudene, uma 
instituição que muito honrou este país e que nos seus primeiros anos 
teve um corpo técnico de alto nível, que realmente lutou pelas condições 
do Nordeste. Lamentavelmente, o golpe de 1964 derrotou a proposta de 
Furtado, e a onda de neoliberalismo que estamos vivendo encarregou-se 
de liquidar com mais essa instituição pública em 2001, recriando-a em 
2007, mas com poder e orçamento reduzidos. Embora a ideia da trans-
posição de água do Rio São Francisco seja muito antiga, ela nunca foi 
proposta por Furtado, nem por quem lhe sucedeu na Sudene.

5. A mineração do ouro em Minas Gerais (Século XVIII)
O quinto ponto que selecionei está contido nos capítulos de 13 a 15 da 
Formação econômica do Brasil, em que Furtado examina a formação, 
auge e exaustão da economia da mineração do ouro em Minas Gerais 
no século XVIII. Furtado analisa essa economia utilizando uma metodo-
logia de corte estrutural e em parte keynesiana, e a compara com a outra 
economia colonial e também escravista daquele momento, a açucareira 
nordestina.

Desse confronto consegue dissecar as duas estruturas, mostrando suas 
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principais diferenças, notadamente quanto ao grau de capitalização, em-
prego humano, produtividade e rentabilidade, agregando ainda impor-
tantes considerações de ordem social. Ao analisá-la, realça e aprofunda 
três questões importantes.12  

O ensaio precoce de integração no mercado nacional gerado pela eco-
nomia da mineração, dadas as articulações inter-regionais que aquela 
atividade engendrou para o Nordeste, pela demanda de gado bovino; 
para a pecuária do Sul, com o gado muar e bovino; com o comércio de 
gado e a produção de alimentos em São Paulo; com o comércio e a admi-
nistração pública do Rio de Janeiro; e com a criação dos primeiros cami-
nhos de infraestrutura, ligando a região mineradora ao Nordeste, ao Rio 
de Janeiro, a São Paulo e ao extremo Sul.

Embora não desenvolva o tema, nos dá as pistas necessárias (notada-
mente nocapítulo 20, de Formação econômica do Brasil) para que pos-
samos entender como, vinda a terrível depressão causada pela exaustão 
da mineração, o capital (na forma de ativos físicos), deixa de valorizar-se 
e retorna à forma de riqueza, para, no futuro, sofrer nova metamorfose, 
voltando à forma de capital.

Este fenômeno ocorreu na gestação da economia cafeeira, que pode 
usar antigos ativos remanescentes da mineração, como escravos, ouro 
entesourado ou contrabandeado, tropas muares, fazendas produtoras de 
alimentos, e a infraestrutura, que hibernaram durante o final do século 
e o início do século XIX, mas que vão renascer na forma de capital para a 
cafeicultura.13

A terceira é sua conclusão sobre a impossibilidade de ocorrer a indus-
trialização após a crise da mineração. Para tanto, enfatiza a exaustão das 
minas e, com isso, a inexorável regressão do mercado da região, além 
do despreparo técnico da mão de obra trazida por Portugal. Sua análise 
causou conhecida polêmica com outro autor, levando-me a confrontar as 
duas análises, em ensaio que fiz sobre essa economia, repondo o acerto 
de Furtado.14 

12 Obviamente, o texto de Furtado não se limita às três  questões acima destacadas.
13 Sobre essa metamorfose  riqueza-capital, ver Cano (2002, cap. 1)
14 A crítica foi feita por Castro (vol. 2, 1971), que tenta explicar a não industrialização 

por causa do Edito de 1785, hipótese  descartada por Furtado, e negar os argumentos 
deste. Em meu texto Ensaios (cap. 1) reproduzo a controvérsia e a critico, repondo 
as razões apresentadas por Furtado e acrescentando outras questões que julgo 
pertinentes.
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6. Crise de 1929, a defesa da economia nacional e a 
industrialização
O sexto ponto constitui um modelo de análise macroeconômica keyne-
siana que é o estudo que Furtado fez sobre a Crise de 1929 no Brasil (ca-
pítulos 28 a 32 de Formação econômica do Brasil) e que posteriormente 
estenderia à América Latina em Formação econômica da América Latina.

Sua análise — que não contém nenhum erro teórico ou empírico, e 
é uma peça clássica na historiografia econômica brasileira - sofreu um 
ataque irresponsável por parte de um crítico impregnado de forte viés 
ideológico de direita que veio ao Brasil durante o regime militar, aparen-
temente com o esdrúxulo objetivo de tentar destruir política e ideologi-
camente a obra de Furtado.15 Fiz-lhe a crítica, restaurando a justeza da 
análise de Furtado, e mostrando alguns erros grosseiros cometidos pelo 
pretenso crítico.16 A análise de Furtado é muito conhecida, razão pela qual 
não é necessário reproduzi-la. Seu crítico — Peláez — tenta mostrar que 
Furtado é um equivocado, e que suas afirmações sobre a intervenção do 
Estado durante a crise, e os efeitos derivados dessa política econômica, 
foram muito reduzidos, e que, na verdade teria sido o saldo da balança 
comercial o responsável pela recuperação da economia brasileira.

Tenta negar que foram o financiamento e o gasto público os princi-
pais responsáveis pela retomada da demanda efetiva, ao mesmo tempo 
que afirma que esses gastos teriam sido feitos para outros fins (as secas 
do Nordeste em 1931-1932 e a Revolução Paulista em 1932). Afirma que a 
política monetária do governo revolucionário era ortodoxa, porque orto-
doxos eram os seus ministros e para provar, mostra a evolução nominal 
dos meios de pagamento, que caem. Diz, ainda, que Furtado afirmou 
que houve transferências de lucros da cafeicultura para a indústria, afir-
mação essa que na verdade inexiste.

Minha crítica a esse texto de Peláez foi precedida pela de Silber, que 
apontou alguns erros grosseiros, entre os quais o de Peláez analisar 
apenas a política feita para atender à safra de 1931-1932, quando a política 
de sustentação cafeeira foi até 1943, e os equívocos sobre a suposta or-
todoxia da política monetária. Assim, detendo-se apenas naquele curto 
período, tentou ocultar as ações públicas desenroladas mais à frente, es-
tudadas por Furtado.17 

15 A crítica a Furtado está em  Peláez (1968).
16 Minhas críticas estão em  Cano (2002, cap. 4).
17 Esse texto é o de Silber (1977), que levanta os grosseiros “erros” de Peláez,  
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Minhas críticas aqui abarcarão os seguintes pontos: os efeitos dos 
saldos comerciais, a suposição de ortodoxia da política monetária e 
orçamentária, a suposta transferência de lucros da cafeicultura para a 
indústria e a questão da industrialização. Para a questão dos saldos co-
merciais bastaria ler a obra de Kalecki, que nos ensina que em termos de 
dinâmica da demanda efetiva, não basta examinar os saldos, positivos 
ou negativos, mas sim examinar concretamente se tais saldos são frutos 
de uma expansão mais que proporcional das exportações que poderiam, 
com isso, ativar setores produtivos internos e não apenas gerar um saldo. 
Nós tivemos muitos saldos a partir de 1930, mas são saldos de depressão, 
resultados de quedas concomitantes de exportações e importações, e 
que, portanto, não seriam responsáveis por efeitos de recuperação da de-
manda efetiva.

Com relação à suposta ortodoxia, “percebida” na leitura de discursos 
de nossos ministros da Fazenda, lembraria que a análise de discurso é 
um instrumento complexo e que precisamos tomar cuidado para fazê-la. 
Aquele crítico parece não ter se dado conta de um fenômeno econômico 
pouco trivial quando nos defrontamos com uma depressão tão profunda 
como foi a de 1929. É que houve deflação. Portanto, ele teria de pegar 
a série de expansão de meios de pagamentos em termos nominais e 
usar índices de preços para ver se houve contração monetária ou não. E 
quando usamos os deflatores do período, resulta uma série em termos 
reais, crescente, mostrando uma política expansionista e nada ortodoxa.

No que tange à questão orçamentária, já em parte criticada por Silber, 
o exame da realidade mostra que, mesmo se retirarmos os gastos com as 
secas e com a Revolução, os déficits públicos que ocorrem nos anos pos-
teriores a 1930 são consideravelmente maiores que os déficits de 1928, o 
que mostra uma política também expansionista e não ortodoxa.

A questão da transferência de lucros para a indústria nunca foi escrita 
por Furtado em nenhuma versão ou tradução da Formação econômica 
do Brasil. A  propósito, com a dimensão da depressão sofrida pela cafei-
cultura, é difícil imaginar como esses lucros poderiam existir, em quanti-
dade apreciável. O que Pelaéz não conseguiu entender é que, numa crise 
brutal como a do café, alguns importantes recursos empregados pela ca-
feicultura poderiam, sim, ter sua transferência física para outras culturas 
da agricultura ou da pecuária, como terras, trabalhadores, máquinas, 

principalmente os de tratar exclusivamente da safra 1931-1932 e à suposta ortodoxia 
fiscal e monetária do governo.
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meios de transporte e de armazenagem. É o que de fato ocorreu, prin-
cipalmente com a cotonicultura de São Paulo, cujo produto não sofreu 
queda de preços tão intensa como os do café, haja vista a proteção que o 
governo dos EUA deu a essa cultura naquele país.

Por último, vejamos algo sobre a industrialização. Primeiro, Furtado 
foi extremamente cuidadoso, ao lembrar que havia grande capacidade 
industrial ociosa, com o que, o investimento líquido, em curto prazo, 
não seria crucial. O necessário, e foi isso que Vargas fez, foi ativar os 
gastos típicos de uma política anticíclica, com o amparo dado à cafei-
cultura. Mas, deve-se registrar para evitar equívoco, isto não quer dizer 
que a industrialização que passa a se manifestar e, logo em seguida, di-
rigir o novo padrão de acumulação, fosse “espontânea”.18 Ao contrário, a 
visão progressista do governo evolucionário não demorou a enveredar 
por uma política deliberada de industrialização. Não instantânea e ime-
diatamente deliberada, é claro.

Se não tivéssemos uma capacidade ociosa industrial como tínhamos 
durante a depressão, as políticas anticíclicas poderiam apenas restaurar 
o consumo. Mas isto seria uma quimera, pois não teríamos nem divisas 
para importar os bens de consumo, nem teríamos capacidade produ-
tiva para produzi-los. Nossa capacidade ociosa, é preciso lembrar, não 
era apenas de bens de consumo, pois tínhamos acabado de montar dois 
compartimentos que iam ser extremamente importantes nesses pri-
meiros anos da crise, que eram a primeira fábrica nacional de cimento e 
a primeira siderurgia não integrada, que cumpririam importante papel 
nesse período. 

É bom também lembrar que nenhum dos velhos cepalinos, muito 
menos Furtado, falou em industrialização espontânea e tampouco no 
absurdo de uma suposta “teoria dos choques adversos”, como respon-
sável por nossa industrialização. 

7. Dependência, exacerbação financeira e crise: grandes 
obstáculos para governar, crescer e distribuir 
Em dezembro de 2001 e em novembro de 2004 (cerca de um mês antes 
de falecer) foram publicadas duas importantes entrevistas concedidas 
por Furtado à revista Carta Capital,19 analisando aqueles respectivos 

18 Ver, a esse respeito, os comentários críticos que Prebisch fez no Prólogo do livro de 
Rodriguez (1986, p. viii).

19 Edições de 26/12/2001 (p. 72-77) e de 1/12/2004 (p.46-50).
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momentos e fazendo alguns prognósticos sobre a situação política e eco-
nômica do país. Em ambas retoma suas reflexões sobre a desigualdade 
reinante no país, a fragilidade da cultura nacional e os reflexos que isso 
e mais a exacerbação financeira exerciam sobre as estruturas de poder, 
além dos constrangimentos que causam sobre o desenvolvimento da 
economia. 

Na primeira, recolocou suas reflexões sobre a especificidade do sub-
desenvolvimento, em contraposição com o que dizia o governo de FHC, 
de que “éramos um país injusto, e não um país subdesenvolvido”, no sen-
tido de que a palavra justiça era absolutamente insuficiente para explicar 
as razões e os processos cumulativos daquela desigualdade e da depen-
dência. Fez, então, severas críticas às nossas elites - cosmopolitas, como 
pensam ser —, mostrando que seus desejos de reproduzir os elevados 
padrões de consumo dos países desenvolvidos implicavam, necessaria-
mente, em exclusão social e aumento da dependência externa e interna. 
E afirmava: “ela sabe o que quer, ela quer ir para Miami viver como se 
vive lá”. Lembrou ainda que a globalização estava reproduzindo esse fe-
nômeno no mundo inteiro, como já mostravam as estatísticas mundiais 
sobre a forte concentração da renda pessoal a partir da década de 1980. Já 
nessa entrevista, lamentou a alienação de grande parte dos economistas 
nacionais, que aceitaram acriticamente esses fatos e essas (e outras) 
“novas teorias”. Muitos deles, inclusive vários que se consideram hete-
rodoxos, aceitaram tranquilamente a substituição da palavra subdesen-
volvido pelos novos epítetos batizados pelo BIRD , como emergentes, ou 
ainda, países em desenvolvimento, negando, com isso, os ensinamentos 
de Furtado e a própria teoria do subdesenvolvimento econômico.

Enfatizou a necessidade de alterar profundamente a política econô-
mica, reduzindo os juros e controlando o câmbio e os fluxos de capital, 
mas, para isso, seria preciso ter coragem política, como a que tiveram al-
guns homens públicos (notadamente Vargas) entre 1930 e 1960. Concluía 
que a “única explicação que tenho para que o Brasil não tome uma atitude 
mais firme em matéria de reajustamento internacional dos fluxos finan-
ceiros é medo, é medo de que os capitais fujam do Brasil”. Não é demais 
lembrar que naqueles oito anos de mandato (1995-2002), o déficit em 
transações correntes acumularia US$ 200 bilhões, nossa dívida externa 
dobrou (US$ 228 bilhões) e nossa Posição Internacional de Investimento20 

20  É o novo termo técnico usado pelo BCB , em substituição ao antigo, o Passivo Externo 
Liquido.
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já era de US$ 227 bilhões. Estávamos, então, no final de um mandato 
presidencial e próximos das eleições de 2002.

Furtado depositou grande esperança de que nesse ano ressurgiria 
com força o debate nacional sobre os novos rumos que a política econô-
mica deveria tomar, diante de uma possível vitória da oposição. Como se 
sabe, amargaria mais três anos de dissabor, amenizados, em parte, por 
algumas decisões de políticas sociais implantadas pelo novo governo, 
pelos ventos de crescimento que emanavam do Oriente, e que nos deram 
um alento no crescimento a partir de 2003.21 

No momento da segunda entrevista, Furtado sabia que as contas 
externas haviam tido pequena melhora, com saldos positivos em tran-
sações correntes, pequena diminuição da dívida externa e acentuada di-
minuição de ingresso líquido de capitais estrangeiros, em grande parte 
decorrente da crise cambial de 1999-2002.

Contudo, as pressões fiscais causadas pela dimensão das taxas de 
juros, de seu enorme peso nas contas públicas e a pressão resultante 
no câmbio, valorizando-o, exigia uma firme atitude do governo, talvez, 
como sugeriu,  uma moratória (negociada) programada e uma indis-
pensável reforma fiscal de caráter progressista. Previa que, ao longo da 
década de 2010, essa situação se tornaria insustentável, limitando ainda 
mais, e severamente, a já baixa autonomia do governo no exercício da 
política econômica, e da própria política.

Também previa, no cenário internacional, a eclosão de uma grave 
crise internacional, a menos que se fizesse profunda reestruturação do 
sistema financeiro internacional. “A crise já se instalou, ainda que não 
seja reconhecida”, disse.22   E concluía que, se assim continuasse, o país 
teria de se endividar permanentemente, desfazendo-se do restante de 
seu patrimônio público e abdicando do pouco de soberania que ainda lhe 
restava no manejo da política econômica. Suas corretas sugestões, con-
tudo, não tiveram eco no cenário político nacional, inclusive no governo.

O que diria Furtado hoje, se constatasse que:
i) a dívida externa bruta mais que dobrou, atingindo US$ 556 bilhões 

em dezembro de 2014, quando nosso passivo externo líquido atingiu US$ 

21 Lembremos que no primeiro mandato (2003-2007) de Lula, a política econômica 
praticamente não teve alterações, e os poucos sinais progressistas se restringiam ao 
anúncio do crédito consignado ao trabalhador, em 12/2003, e ao pequeno aumento 
do crédito ao setor privado a partir de 2004, o qual aumentaria fortemente a partir de 
2007

22 Carta Capital de 1/12/2004, p. 47.
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786 bilhões;
ii) o saldo em transações correntes acumulou US$ 100 bilhões na crise 

2008- 2010 e US$ 298 bilhões entre 2011 e dezembro de 2014;
iii) as maiores causas desse enorme rombo entre 2011 e dezembro 

de 2014 foram: a) a enorme sangria da remessa de rendas (-163 bilhões) 
gerada pela

desregulamentação e descontrole do câmbio e do capital; b) as 
enormes importações de bens de consumo (- US$ 103 bilhões); e c) os 
irresponsáveis gastos em turismo (- US$ 75 bilhões).

Provavelmente, ficaria surpreso pela rapidez dessa deterioração, e 
talvez dissesse que sua hipótese negativa sobre a possibilidade de um 
governo de oposição, nessas condições, exercer seu mandato com certa 
autonomia, estaria ainda mais fortalecida. 

Ainda mais desapontado ficaria ao saber que, dias depois da dura e 
estreita vitória eleitoral de 26/10/2014, a presidente anunciaria alguns 
nomes de seu novo ministério, escolhidos entre as preferências do setor 
financeiro e das oligarquias conservadoras.


