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Capítulo IX 

Celso Furtado e o processo de desenvolvimento-

subdesenvolvido visto da periferia: 

estruturas, decisões e estratégias

Carlos Antônio Brandão1

“A miséria de grande parte da população não encontra 
outra explicação que a resistência das classes dominantes 
a toda mudança capaz de pôr em risco seus privilégios” 
(Furtado, 1968).

Introdução
Celso Furtado (1920-2004), em seu centenário, continua um autor fun-
damental para tentarmos entender nosso complexo e sofrido país. Como 
um dos principais intérpretes do Brasil (ao lado de Florestan Fernandes 
e Caio Prado Jr.), construiu um  sistema teórico-metodológico próprio 
e totalmente singular. Esse arcabouço analítico, dotado de grande con-
sistência, relativamente simples, em aberto e dialógico, pode e deve ter 
múltiplos interlocutores.

Embora singular, seu esquema teórico foi concebido e evoluiu a 

1 Professor Titular do IPPUR/UFRJ. Doutor, Livre Docente e Professor Titular pelo 
Instituto de Economia da Unicamp. Pós-doutor pela Universidade British Columbia 
e pelo Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. Bolsista do CNPq. 
Coordenador do site www.interpretesdobrasil.org. Coordenador do Observatório 
Celso Furtado para o Desenvolvimento Regional do Centro Internacional Celso 
Furtado. E-mail: brandaoufrj@gmail.com.
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partir do contato com um largo espectro de autores heterodoxos, tais 
como Max Weber, Karl Marx, Friedrich List, Tönnies, Simmel, Sombart, 
Schumpeter, Keynes, Prebisch, Perroux, Myrdal e Hirschman, dentre 
outros.

Mas o próprio Furtado, em seus autorretratos intelectuais que pro-
duziu, apontou sua trajetória e procurou detalhar quais intelectuais 
foram os inspiradores para a constituição de seu original aparato con-
ceitual. Além das paixões na adolescência pela história e pela literatura, 
suas três fontes primárias de referência intelectual, segundo ele, são: 1) 
o Positivismo, as ideias de “primazia da razão, a ideia de que todo co-
nhecimento em sua forma superior assume a forma de conhecimento 
científico, a ligação entre conhecimento e progresso”; 2) o Marxismo 
(“como um subproduto do interesse pela História”) “a busca de um sen-
tido para a História”, ainda mais necessária em uma ambiência de “tempo 
parado”, de impasses e imobilismo. “Essa ideia permitia superar o círculo 
fechado do fatalismo e do absurdo, ao mesmo tempo desembocava sobre 
uma responsabilidade moral”; 3) a Sociologia americana, em particular 
da teoria antropológica da cultura e o aporte instrumental e metodoló-
gico, além da liberdade interpretativa de Gilberto Freyre. Além dessas 
influências, caberia lembrar o papel em seu esquema interpretativo das 
contribuições de Karl Mannheim, sobre o processo de planejamento en-
quanto técnica social, com potencial para ampliar o nível de “racionali-
dade das decisões que comandam processos sociais, evitando que surjam 
processos cumulativos e não-reversíveis em direções indesejadas”. 

Procuraremos neste capítulo apresentar, sucintamente, esse sistema 
e suas potencialidades para a análise da atualidade, discutindo como 
Celso Furtado concebeu a mais robusta reflexão crítica sobre o processo 
de desenvolvimento-subdesenvolvimento sob o capitalismo que já se 
formulou no debate mundial.

Esse grande intérprete latino-americano é atualíssimo, pois procu-
rava demonstrar que as forças políticas e econômicas retrógradas que 
procuram perpetuar o atraso estrutural da situação de subdesenvolvi-
mento devem ser enfrentadas cotidianamente. Ao mesmo tempo, de-
fendia que quando se fala em desenvolvimento, no adequado sentido 
que ele desenvolveu de um processo de “alargamento dos horizontes de 
possibilidades”, se está falando necessariamente da construção de ações 
políticas desmanteladoras de dinâmicas e estruturas que representam e 
recrudescem o atraso econômico e político e na realização de decisões 
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estratégicas que logrem engendrar novas trajetórias alternativas.
No centro de sua interpretação do processo de desenvolvimento-sub-

desenvolvimento está um rico arcabouço teórico sobre estruturas, deci-
sões e estratégias, que busca apreender as especificidades da condição 
periférica.

Um esquema de análise fundado em Estruturas, Decisões e 
Estratégias 
Ao se analisar o esquema teórico de Celso Furtado, avalio que se deveria 
atentar para a consistência das problemáticas levantadas e estruturadas 
por ele e tentar perceber quais as determinações que ele depura e hierar-
quiza em seu plano de estudos e pesquisas. O processo de subdesenvolvi-
mento é localizado, por ele, em um quadro analítico bastante complexo, 
que procuramos sintetizar em seguida, que tem por base concepções 
muito particulares de Estruturas, Decisões e Estratégias.

Uma forma de ter uma visão panorâmica é averiguar os principais 
pontos de sua agenda de pesquisas (resumidas nos quadros abaixo), que 
ficou expressa no anexo de seu livro “Prefacio a nova economia política”, 
com o título de “Tábua da Matéria Sugerida”2, em que ele dizia ser o pre-
fácio do “livro que não existe (...), que deve sair em busca de uma teoria 
social global, na qual se entronquem (...) a teoria das decisões intertem-
porais, a teoria da estratificação social e a teoria do poder” (FURTADO, 
1976: 11).

Resumo da Agenda de Pesquisa de Celso Furtado*

A divisão social do trabalho e a emergência de um horizonte de op-
ções sociais. Diferenciação de atividades sociais. Criação do exce-
dente social. Emergência e institucionalização das desigualdades 
de acesso ao produto do trabalho social. Reprodução do sistema de 
dominação social. Base patrimonial do poder.
As decisões dos agentes individuais concebidas no seu contexto 
social. A produção econômica não pode ser entendida se a consi-
derarmos isoladamente do sistema de valores que está na base da 
integração social e permite que o sistema de poder alcance a eficácia 
necessária para se manter. A apropriação do excedente social como 

2 Reproduzido em Furtado (2013).
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expressão do sistema de dominação social. A estratificação social.
A organização do sistema de produção como reflexo do nível alcan-
çado pela acumulação e da estrutura social. A estrutura do sistema 
de produção. A divisão intertemporal do trabalho e a diferen-
ciação do sistema de produção entre setores destinados à produção 
de bens finais de consumo e à produção de bens intermediários. 
Interdependência das atividades econômicas. Economias externas 
e de aglomeração. A produtividade como fenômeno social, relativo 
ao conjunto do sistema produtivo. Do especulador mercantil ao em-
presário da produção. A racionalidade do empresário. 
A distribuição da renda e suas relações com a estrutura patrimonial.
A matriz institucional do sistema de dominação social. O regime 
de propriedade. O sistema fundiário. A propriedade imobiliária. O 
controle do sistema de decisões. As distintas formas de capital fi-
nanceiro. A concentração do capital financeiro.

Reprodução do excedente entre consumo corrente, acumulação 
improdutiva e acumulação reprodutiva. Seus reflexos na estrutura 
social, na intensidade da acumulação e na orientação do progresso 
técnico assimilado.
A acumulação nas atividades produtivas como resultado de deci-
sões intertemporais na utilização do excedente.
A grande empresa transnacional e suas relações com os estados 
nacionais
A participação do Estado no processo de acumulação, tanto destinada 
a reproduzir a estrutura social como a aumentar a produtividade.
A modernização e a aculturação carreadas pela dependência 
externa.
Todo desenvolvimento possui um conteúdo, uma dimensão subs-
tantiva, instilados pelos objetivos da vida social.

(*) Excertos da “Tábua da Matéria Sugerida” Furtado (1976).

Apesar deste projeto empreendido por Furtado ser bastante ambi-
cioso teoricamente, ele não almeja construir formulações abstratas e 
gerais, buscando uma teorização cientificista e desconectada da histori-
cidade dos processos reais-concretos inerentes ao desenvolvimento.
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Seria impossível, ou sem sentido, segundo nosso autor, a busca de 
uma teoria geral e em alto nível de abstração (“pronta e acabada”) do 
processo de desenvolvimento capitalista. Seria preciso aprender a inves-
tigar e a realizar um balanço adequado das recorrências, persistências e 
das rupturas e transformações ao longo de um processo histórico, sem 
linearidades.

Seria irrelevante procurar “generalizar a marcha da história”, como 
queria Rostow [1959]. Segundo essa visão conservadora, que Celso 
Furtado e a Cepal tanto combateram, há sequências regulares e prede-
terminadas, cujo seguimento linear, no tempo e no espaço, de eventos e 
fenômenos consecutivos, claramente caracterizados, está claramente or-
denado. O ainda não-desenvolvimento seria uma etapa ou fase, um mero 
estágio que todos os países viveram ou viveriam necessariamente e que 
seria naturalmente superado, com o transcorrer do tempo. Na visão sin-
crônica e etapista, há a possibilidade de repetição dos ciclos percorridos 
por outros países. Não há hierarquias nas relações internacionais. Não 
importa ver a posicionalidade, o lugar específico que ocupam os espaços 
periféricos no conjunto do sistema. Portanto, na visão conservadora, não 
há espaço analítico para se pensar a posição periférica e complementar, 
que é a situação subdesenvolvida. 

Assim, como pode ser visto no esquema analítico furtadiano, sinteti-
zado na próxima página, era preciso olhar a história, buscando apreender 
a diacronia dos processos concretos, nem todas explicadas por meros 
fatores econômicos. Ter uma perspectiva analítica de que construir as 
determinações adequadas (e hierarquizá-las) é o grande desafio da pes-
quisas na área social, requerendo a construção das requeridas mediações 
históricas.
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Quadro-Síntese do Pensamento de Celso Furtado

Três Grandes 

Influências 

Intelectuais e 

outras

Duas Formas 

Básicas de 

Apropriação 

do Excedente 

Social

Três Processos 

Históricos de 

Transformação 

Social

Quatro 

possibilidades 

quanto à Natureza 

dos Vínculos 

entre o Centro e a 

Periferia

Três Vias de Superação

do Subdesenvolvimento

1) Positivismo

2) Marxismo

3) Sociologia 

Americana

Outras 

influências: 

Mannheim, 

List, 

Schumpeter, 

Keynes, 

Prebisch, 

Perroux, 

Myrdal, 

Hirschman 

etc.

1) Forma de 

Extração 

Autoritária;

2) Forma 

de Extração 

Mercantil.

1) Ampliação e 

Complexificação 

do Núcleo Inicial;

2) Ocupação 

dos Territórios 

de Clima 

Temperado, de 

Baixa Densidade 

Demográfica;

3) Ampliação 

dos Circuitos 

Comerciais 

conduzindo à 

Formação de 

um Sistema 

de Divisão 

Internacional do 

Trabalho.

1) Apropriação 

do Excedente 

Exclusivamente 

em Benefício do 

Centro;

2) Apropriação 

do Excedente por 

um Segmento da 

Classe Dominante 

Local;

3) Apropriação 

de Parte do 

Excedente por 

Grupos Locais que 

o utilizam para 

ampliar a própria 

esfera de ação;

4) Apropriação do 

Excedente pelo 

Estado. 

1) Coletivização dos 

Meios de Produção;

2) Prioridade à 

Satisfação das 

Necessidades Básicas;

3) Ganho de Autonomia 

Externa.

Fonte: Furtado (1983); (1989) e (1995).

Este quadro sintético permite visualizar alguns elementos teóricos 
e enquadramentos históricos de que Celso Furtado lança mão a fim de 
analisar as estruturas sociais geradas pela expansão capitalista em escala 
mundial. Embora analiticamente haja dois modos de apropriação do ex-
cedente, a via mercantil gera uma divisão social do trabalho que põe em 
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marcha um processo de geração de novos recursos e novas combinações. 
A mercantilização, em seu movimento expansivo, invade o mundo, im-
pondo o cálculo e a moeda. Em seu esquema teórico, Furtado procura 
resgatar em Friedrich List [1841] o conceito de sistema de forças pro-
dutivas, pois “as atividades produtivas devem ser vistas como um todo 
articulado”.

As hierarquias, assimetrias e assincronias se impõem. A altíssima 
concentração material, cultural e geográfica de poder se afirma. O  pri-
meiro núcleo industrial demonstra sua impulsão a “unificar a civilização 
material em todo o mundo”, mas concentra seus impulsos dinâmicos e 
seu poder em porção territorial bastante restrita, basicamente nos li-
mites e nas adjacências das ilhas britânicas.  Em um segundo momento, 
a concorrência interestatal, “entre os subsistemas nacionais aumentaria 
consideravelmente a capacidade expansiva do centro em direção a ou-
tras áreas”. O deslocamento para o território da América do Norte, por 
exemplo, é destacado. Finalmente, em um terceiro momento, no bojo do 
processo de expansão dos circuitos mercantis, estabelece-se uma  divisão 
internacional do trabalho. O mundo se torna marcado pela especiali-
zação, rigidamente hierarquizado.

Penso que Furtado nos dá a chave analítica fundamental. Olhar desta 
forma simples e esquemática é decisivo (neste plano analítico, neste 
nível de abstração) para se entender os traços mais gerais da história do 
capitalismo, marcada pelo enquadramento, hierarquia e hegemonia de 
poucos e restritos espaços nacionais de decisão, frente ao resto.

É neste contexto estrutural que nosso autor enquadra e posiciona a 
situação histórica periférica. As porções do território mundial depen-
dentes, que têm “suas estruturas econômica e sociais moldadas do exte-
rior, mediante a especialização do sistema produtivo e a introdução de 
novos padrões de consumo, viriam a constituir a periferia do sistema” 
(1989: 20). Estabelecido um sistema centro-periferias, ele questiona a 
natureza das articulações de cada uma das diversas regiões periféricas 
vis-à-vis o centro cíclico principal e hegemônico do sistema.

Esquematiza o caráter desses nexos centro-periferias, com várias gra-
dações, que vão da apropriação total a variadas apropriações parciais. 
A cada grau, corresponde níveis de mobilização social. 1) Assim, por 
exemplo, ao caso primeiro e extremo de apropriação totalmente em be-
nefício do centro, “corresponde o máximo de imobilismo social”; 2) em 
uma segunda situação, uma parte já é retida na periferia, de modo que 
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“beneficiários locais do excedente operam dentro de um espaço residual”. 
Esta situação revela a baixa mobilização social e a força de uma elite local 
identificada com a metrópole, aculturada e pouco identificada com o ter-
ritório periférico; 3) Num terceiro momento, estas elites já demarcam 
algum espaço ou nichos de valorização, porém não com o sentido trans-
formativo ou revolucionário de suas congêneres do centro. “As burguesias 
que lutam pelo controle do sistema de dominação social na periferia não 
se transformam em instrumento de reconstrução das estruturas sociais, 
à diferença do que se produziu nas regiões cêntricas em que teve lugar a 
revolução burguesa. Explica-se, assim, que as maiores diferenças entre 
o centro e a periferia tendem a ser de natureza social”; 4) Outra opção 
seria concentrar no Estado o comando estratégico sobre a destinação de 
parcela do excedente social. Furtado lembra que “a história da periferia 
apresenta toda uma gama de situações, combinações das quatro formas 
típicas de apropriação do excedente” (FURTADO, 1989: 21).

Finalmente, neste esquema teórico são apresentadas as vias tenta-
tivas (em parte ou no todo fracassadas historicamente) de superação do 
subdesenvolvimento: 1) estabelecendo um modo de organização coletiva 
do sistema econômico, que apresentou problemas estruturais: de distan-
ciamento entre os centros de decisão e a população; de engendrar um 
sistema de incitações às forças e atividades produtivas; 2) priorizando 
a canalização do excedente para a provisão das necessidades básicas da 
comunidade e o combate à pobreza, reduzindo sua heterogeneidade so-
cial, que revelou dificuldades para reconverter o sistema produtivo a pa-
drões de consumo que não fossem os conspícuos da elite modernizante; 
3) tendo uma postura ousada nas relações mercantis internacionais, 
buscando autonomia externa, que encontrou obstáculos diversos, desde 
aqueles inovacionais até os comerciais. Esta terceira opção, como de 
resto todas as outras tentativas de romper com o subdesenvolvimento, 
encontra enormes constrangimentos políticos, de “identificação das 
bases sociais de uma estrutura de poder aptas a levá-las à prática”.

Certamente Furtado foi o autor no mundo que mais deu contribui-
ções para o entendimento da natureza da condição de subdesenvolvi-
mento (e a precariedade de seus Centros de Decisão) e dos desafios de 
sua superação.

Os impasses e constrangimentos estruturais na tarefa de armar vias 
históricas possíveis e alternativas de se reter e comandar excedente social 
e colocar em ação as potencialidades de um sistema de forças produtivas, 
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constituindo um “sistema econômico nacional”, que promova acumu-
lação reprodutiva e homogeneização, de forma simultânea, no tempo 
e no espaço são hercúleas. Como integrar produtiva e socialmente uma 
nação, evitando os riscos de fragmentá-la?; Como enfrentar a falta de 
“homogeneidade social” e os percalços da modernização dos modos de 
vida miméticos?; Como desatar as energias da criatividade contida e va-
lorizar a riqueza cultural de uma civilização nacional com alta diversi-
dade? Como afirmar a necessidade da presença constitutiva do Estado 
e do Planejamento para estruturar estratégias concretas de desenvolvi-
mento em ambiente em que nos deparamos com frequentes ciclos con-
servadores e suas rodadas de neoliberalização?. 

A obra de Furtado provê elementos teóricos fundamentais para pensar 
esses e outros desafios no enfrentamento das forças do atraso.

Seu sistema teórico-analítico é adequado ao estudo da dinâmica das 
estruturas (por exemplo, as derivadas, de forma mediada, da lógica da 
acumulação de capital e do funcionamento de parâmetros não-econô-
micos) e dos agentes e sujeitos (entranhados em interesses e conflitos de 
facções de classe), que em contextos históricos e territoriais concretos 
tomam decisões e sofrem reações a essas decisões.  

Em sua crítica às posições teóricas do mainstream, Celso Furtado in-
dica que falta a elas apreender a Estrutura (entendida como “proporções e 
relações que caracterizam um conjunto econômico localizado no tempo 
e no espaço”) para se elaborar teoricamente acerca do processo de de-
senvolvimento que seria “o estudo (no tempo) das modificações das ma-
trizes estruturais desses modelos que acompanham a intensificação da 
divisão social do trabalho, vale dizer: o aumento da produtividade do tra-
balho no plano macroeconômico e a diversificação da demanda no plano 
social – é a matéria central da teoria do desenvolvimento” (FURTADO, 
1967: 71). É neste sentido que se impõe a investigação das decisões inter-
temporal dos agentes, da estratificação social, do poder diferencial dos 
sujeitos, e seus mecanismos de reprodução.

Ressalta justamente que a abordagem histórico-estrutural dos pensa-
dores sociais críticos latino-americanos teve como objetivo principal pôr 
em evidência a importância dos ‘parâmetros não-econômicos’ dos mo-
delos macroeconômicos. O comportamento das variáveis econômicas é 
também dependente desses parâmetros. Essa observação é particular-
mente pertinente com respeito a sistemas econômicos heterogêneos, so-
cial e tecnologicamente, como é o caso das economias subdesenvolvidas. 
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Com efeito, “sem um conhecimento adequado da estrutura agrária não 
seria possível entender a rigidez da oferta de alimento em certas econo-
mias; sem uma análise do sistema de decisões (cujo controle pode estar 
nas mãos de grupos estrangeiros) não seria fácil entender a orientação 
das inovações técnicas e sem a identificação do dualismo estrutural não 
seria fácil explicar a tendência à concentração da renda. Como esses fa-
tores ‘não-econômicos’ – regime de propriedade da terra, controle das 
empresas por grupos estrangeiros, existência de uma parte da população 
‘fora’ da economia de mercado – integram a matriz estrutural do mo-
delo com que trabalha o economista, aqueles que deram ênfase espe-
cial ao estudo de tais parâmetros foram chamados de ‘estruturalistas’ ” 
(FURTADO, 1967: 7).

Outra contribuição revolucionária de Furtado é sua discussão sobre 
as interações entre Decisões e Estruturas e sua distinção entre micro-
economia (teoria das decisões dos agentes cruciais) e macroeconomia 
(articulação complexa e estrutural das decisões e reações às decisões dos 
agentes, com forte conteúdo coletivo e natureza política). 

Há decisões de diferentes naturezas: “decisões há que visam exata-
mente a limitar o poder de iniciativa de certos agentes; ou a canalizar 
esse poder em função de objetivos de ordem mais geral (…) É a partir da 
identificação dos centros de onde emanam essas decisões destinadas a 
compatibilizar as iniciativas da multiplicidade de agentes, que exercem 
poder em graus distintos, que se define o perfil de um sistema econô-
mico. A necessidade de lograr um certo grau de coerência entre as atu-
ações desses centros coordenadores explica a presença de um centro 
hegemônico” (FURTADO, 1978: 18).

A interpretação furtadiana, contrária à visão das teorias do cresci-
mento equilibrado (que defendiam uma coordenação abrangente de 
decisões empreendidas simultânea e complementarmente, e com sin-
cronia em vários domínios), discutirá, seguindo Hirschman (1958), a ge-
ração dinâmica de diacronias, posto que o processo de desenvolvimento 
se apresenta enquanto uma cadeia de desequilíbrios. Há, segundo os 
estruturalistas, um conjunto de elementos em funcionamento prenhe 
de contradições, desbalanceamentos, desproporcionalidades instabili-
zadoras, que acabam induzindo desdobramentos na intersetorialidade 
dinâmica do sistema econômico. Tais dinamismos têm seu comando 
nas macrodecisões de alguns agentes decisivos, isto é, “as cadeias de re-
ações provocadas por decisões autônomas [de atores poderosos], será 
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possível identificar fatores que aumentam ou reduzem sua capacidade 
de reação”1. 

Segundo seu esquema teórico (FURTADO, 1967), Decisão pode ser 
concebida sob dois prismas: 1) como um elemento em uma cadeia (res-
posta a uma situação dada); 2) como um centro de irradiação, capaz de 
influenciar o comportamento de outros agentes (capaz de transformar 
determinada situação social). Furtado diz que as primeiras, de natu-
reza econômica, são provocadas pelos mecanismos de mercado. Mas é 
a segunda modalidade de decisão que importa, quando se pensa em de-
senvolvimento, posto que são tomadas por agentes que “creem em con-
dições de poder modificar o curso dos acontecimentos prefigurados pelo 
mercado”.

Importa entender a propagação das decisões econômicas, distin-
guindo entre aquelas que apresentam ponderável grau de autonomia, 
daquelas induzidas. Furtado fala de três decisões autônomas principais: 
1) as que dizem respeito ao plano de utilização da renda; 2) as ligadas ao 
processo de transformação material ao longo dos elos das cadeias de pro-
dução; 3) as que criam riqueza renovada (capacidade produtiva nova). 
Estas últimas, em sua relação dinâmica com as demais, “constitui a ma-
téria do desenvolvimento” (Furtado, 1967: 87).

Após sintetizar as contribuições de Myrdal, Hirschman e Perroux, ele 
afirma que “o estudo do desenvolvimento tende a concentrar-se na ca-
racterização das estruturas, na identificação dos agentes significativos e 
nas interações entre determinadas categorias de decisões e as estruturas. 
Estas condicionam o processo de irradiação e a eficácia no espaço e no 
tempo das decisões, mas ao mesmo tempo são por elas determinados” 
(FURTADO, 1967: 92). 

Como “toda decisão envolve uma forma de exercício de uma forma 
de poder”, seria preciso “ver os processos econômicos como cadeia de 
decisões e estas como estruturas de poder (...) Não existe organização 
sem coordenação e controle, e para que se efetivem a coordenação e o 
controle é indispensável que existam centros diretores capazes de definir 
objetivos (...) todo centro de decisão tende a aprofundar o seu horizonte 

1 Um importante exemplo nos dá Hirschman que discute as situações no subdesen-
volvimento da “falta de capacidade para tomar decisões de inversão, mesmo quando 
existem oportunidades e recursos”, assim seria importante “uma estratégia de de-
senvolvimento desequilibrada para forçar decisões que, de outro modo, não seriam 
tomadas” Sunkel e Paz (1971: 38).
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temporal, isto é a planejar sua ação (...) neste contexto da economia vista 
como uma organização, a ideia de planejamento como técnica destinada 
a elevar a eficiência dos centros de decisão surge naturalmente”. Neste 
contexto, “importa identificar a natureza do sistema de dominação: seu 
relacionamento com a estratificação social, seus meios de legitimação, 
sua organização no espaço, seus meios de reprodução etc.” (FURTADO, 
1980: 33).

Dentre um vasto conjunto de decisões algumas prevalecem, são ma-
croestratégicas. Essas macrodecisões têm em seu centro o papel dos 
agentes e unidades dominantes (naquele sentido que lhe ensinou seu 
professor François Perroux2). Tais agentes são, sobretudo, as empresas 
oligopólicas transnacionais e o Estado, ambos com força desestabili-
zadora das cadeias de decisão, pois sua ação se fundam em previsões 
globais, detêm poder e informações que permitem “uma avaliação ante-
cipada do resultado final da cadeia de reações”. 

Assim, é preciso formular macrodecisões3 e empreender ação pública. 
“Somente o planejamento permite introduzir a dimensão ‘espaço’ no cál-
culo  econômico” Furtado (1999: 56), pois as empresas orientam-se ex-
clusivamente pela ótica privada do retorno de suas inversões de capital, 
com tendências de ampliação das desigualdades sociais e espaciais no 
território e somente a ação planificada poderia se contrapor a esta lógica 
concentracionista.

Qualquer estratégia de desenvolvimento requer uma “ação diretora 
do Estado sobre o conjunto do sistema econômico”. Furtado diz que 
“com a análise macroeconômica keynesiana emergiu uma teoria da co-
ordenação das decisões econômicas que valorizaria consideravelmente 
os centros de decisão a nível nacional” Furtado (1980: 30). Entretanto, 
poderíamos acrescentar que com a passagem desta macroeconomia do 
emprego e da renda, inspirada em Keynes, para a atual macroeconomia 
da riqueza patrimonial e financeira valoriza-se cada vez mais as decisões 
que pouco buscam transtornar as trajetórias prefiguradas pelo mercado 

2 Perroux (1964) analisa importantes elementos do efeito de dominação da unidade 
empresarial (força contratual e poder de negociação; dimensões e natureza da ativi-
dade), afirmando que fatos de dominação, de prestígio, de autoridade, de influência 
são geralmente negligenciados pela literatura tradicional.

3 Revela-se o papel do Estado, pois “quando um agente está capacitado para prever 
e identificar ex ante as incompatibilidades entre planos concorrentes, e emprega 
formas de coação, pública ou privada, para tornar compatíveis ou concordantes os 
referidos planos, configura-se o caso de uma macrodecisão” (Furtado, 1967: 91).
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desregulado. 
É imperativo analisar as assimetrias e irreversibilidades na influência 

de algumas decisões sobre outras. Sobretudo de alguns agentes e a trans-
missão dos impulsos iniciais de suas decisões (e as reações provocadas) 
ao longo da cadeia. Este ponto é crucial, pois a visão do mainstream pa-
rece acreditar que a situação consensual ex-ante de atores equipotentes 
será alcançada facilmente.

As reações em cadeia, dependentes do nível de desenvolvimento das 
forças produtivas e da complexidade e grau de diversificação da estrutura 
produtiva, possuem poder de encadeamento diverso. As macrodecisões 
em um contexto ou ambiente macroeconômico são resultante da inte-
ração de uma pluralidade de decisões cruciais. São, neste sentido, politi-
zadas por natureza, neste sentido.

Há complexas hierarquias de comando e potência reprodutiva. É pre-
ciso por em movimento e fazer operar estímulos e elementos indutores 
capazes de mobilizar recursos latentes, fatores em reserva, fomentando 
decisões que liberem potenciais até então não acionados e promovam 
novas combinações, contagiantes de outras decisões de transformação.

Neste sentido, nas palavras de Furtado, o “comportamento diacrô-
nico das comunidades humanas (que chamo de História) comporta um 
elemento de intencionalidade que se traduz pelo exercício de opções”. 
Assim, o Estado legitimado politicamente em torno de vontades e for-
mulando estratégias consistentes, seria o espaço para o exercício de ações 
no sentido do ampliação do leque de possibilidades, que seria o processo 
de desenvolvimento. 

O conceito furtadiano de desenvolvimento
O conceito de desenvolvimento proposto por Celso Furtado se baseia 
no estudo da natureza do processo de exercitar opções alternativas 
frente a uma temporalidade construída mais larga (não-imediatista). 
Desenvolvimento é e envolve escolhas com autonomia. Capacidade de 
eleger trajetórias que são construídas e que se apresentam abertas, su-
jeitas a decisões estratégicas, em ambiente de incerteza e de diferenciação 
de poder de agentes constituídos ou a constituir. Portanto é um processo 
inerentemente conflitivo, relacional, contestável e tenso. Ele partiu de 
uma perspectiva que desenvolvimento necessariamente envolve tempo 
e espaço nas decisões de como alocar (intertemporalmente, interes-
pacialmente, intersetorialmente etc.) ativos, recursos, capacitações, 
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produtivamente ou não, ou seja, envolve a questão da destinação do ex-
cedente social.

Da discussão da retenção/utilização ou esterilização do excedente 
brotariam as indagações sobre o poder de comando, abrindo espaço ao 
Cálculo intertemporal. Atos antecipatórios/“planejados”, com preocu-
pação com um horizonte temporal para além do momentâneo, gerando 
possíveis vias, trajetórias, estilos e modos de desenvolvimento, vão es-
truturando e se alimentando das Opções e Alternativas que se vai cons-
truindo ou explorando, possibilitando respostas diversas e concretas a 
problemas concretos. 

Assim, a discussão teórica de Furtado começa por procurar entender 
e formular corretamente a questão da destinação do excedente social4. 
Se pergunta quais são as razões porque algumas sociedades nacionais 
esterilizam ou desperdiçam o esforço coletivo, excedente, outras tem ele 
drenado para órbitas improdutivas, enquanto outras experiências lo-
gram alta retenção, multiplicação e reprodutividade do mesmo, dando-
lhe direção estratégica. 

Dessa forma, o conceito de desenvolvimento estaria in nuce contido 
no de excedente social. Que formas são erigidas, através das quais de-
terminada sociedade extrapola as necessidades momentâneas (engen-
drando um horizonte temporal), dando uso não conjuntural aos seus 
feitos coletivos, gerando propósitos não-instantâneos e diretos, podendo 
eleger opções? 

Neste contexto o processo de desenvolvimento deve ser interpretado 
por suas estruturas, sujeitos e agentes cruciais tomando decisões e provo-
cando reações a decisões. Tudo isso em um contexto histórico em aberto, 
contingente, à espera de forças sociais que lhe deem conteúdo e sentido e 
logrem construir trajetórias específicas e autônomas, assentadas em sua 
específica riqueza cultura e vias plurais alternativas. Ou seja, o processo 
de desenvolvimento exige a assunção da conflitualidade, a análise da cor-
relação e da dinâmica de ação das facções das classes sociais e a identifi-
cação de sujeitos sociopolíticos portadores de decisões transformadoras. 

Seria fundamental então atentar para a natureza do cálculo, da de-
cisão e do comando societal sobre certo excedente disponível que uma 
determinada sociedade promove criativamente. Analiticamente seria 

4 A leitura crítica, obrigatória naquele momento, que inspirou tanto Celso Furtado 
quanto Florestan Fernandes, era o trabalho de Paul Baran (1960) nas discussões sobre 
excedente social.
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importante questionar quais as mediações teóricas e históricas se de-
veriam construir acerca das decisões estratégicas, o comportamento e a 
mentalidade classial, isto é, como se estruturam os poderes e as hierar-
quias que determinam as decisões cruciais sobre como manter ou redis-
tribuir os aumentos de produtividade, da inventividade e dos frutos do 
trabalho social. 

Impõe-se, neste contexto, a discussão da necessidade de análise da 
natureza das unidades dominantes, nas esferas pública e privada. De 
averiguar o carácter do Estado, enquanto condensação da conflituali-
dade dessa sociedade e a racionalidade/mentalidade da classe empresa-
rial. Ou seja, realizar o devido dimensionamento dos poderes público e 
privados. 

Para procurar responder tais questões estruturais seria importante 
investigar o que Furtado denomina de parâmetros não-econômicos em 
seus contextos institucionais e históricos. Ele fixou definitivamente sua 
mensagem convicta de que “não existe o estritamente econômico”: “Não 
existe uma realidade social cujo estudo seja da competência da eco-
nomia. A matéria de estudo desta é certa classe de problemas sociais”. 
Assim, era preciso olhar a história, buscando apreender a diacronia dos 
processos concretos, nem todos passíveis de serem explicados por meros 
fatores econômicos. Tinha uma perspectiva analítica de que construir as 
determinações adequadas (e hierarquizá-las) é o grande desafio das pes-
quisas na área social, exigentes da construção das requeridas mediações 
teóricas e históricas. Ou seja, a concretude e a historicidade intrínseca 
dos processos sociais não poderiam ser negligenciadas, ao se buscar in-
terpretar a recorrência e a reiteração dos processos de desenvolvimento 
desigual e combinado e as heterogeneidades estruturais (produtivas, so-
ciais, culturais, espaciais etc.) especificamente nacionais, que devem ser 
convenientemente mediadas e apropriadamente determinadas. 

Seria preciso assumir o caráter contingente da história em aberto, pois 
“mais do que transformação, o desenvolvimento é invenção. As condi-
ções requeridas para que este elemento se manifeste com vigor, dão-se 
historicamente” (FURTADO, 1994: 37). 

Neste contexto, fugindo da noção “vulgar” de que desenvolvimento 
trás consigo inerente sentido de calma, tranquilidade e equilíbrio, é 
preciso deixar claro que o desenvolvimento significa, por sua própria 
natureza, um estado de tensão. Significa se predispor o tempo todo, em-
baraçar, estorvar, transtornar e obstaculizar as forças do atraso estrutural. 
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Desenvolvimento é a anti-serenidade, a anti-concórdia prévia. É a não 
“paz de espírito”.

Assim, se o desenvolvimento é invenção, ele é também tensão. É pre-
ciso acumular potências sociopolíticas aptas a distorcer a correlação de 
forças, importunar diuturnamente as estruturas e coalizões tradicionais 
de dominação e reprodução do poder. É exercer em todas as arenas polí-
ticas e esferas de poder uma pressão tão potente quanto o é a pressão das 
forças que perenizam o atraso e obscurantismo. 

Segundo ele, a luta por mais ampla democracia e por maior parti-
cipação popular nos centros de decisão deve ser uma constante. Uma 
vez consolidadas, as ações estratégicas pelo desenvolvimento deveriam 
fundar solidamente estruturas e mecanismos sociais robustos e blin-
dados, capazes de gerar antídotos ao desmantelamento das experiências 
democráticas. Ou seja, o desafio maior é construir “estruturas sociais 
que abram espaço à criatividade num amplo horizonte cultural e gerem 
forças preventivas e corretivas nos processos de excessiva concentração 
de poder” (FURTADO, 1995: 9).

Natureza específica do processo de subdesenvolvimento 
O subdesenvolvimento é a prova cabal da não-unificação e da não-con-
vergência do sistema rumo a uma “monocultura” ou modelo “ótimo” ou 
superior5 de capitalismo, como quer o mainstream. Antes, o é, da plu-
ralidade e da polarização de trajetórias variegadas e vias distintivas no 
interior dos modos capitalistas de organização social.

Conforme nos ensinou o estruturalismo latino-americano da CEPAL, 
o subdesenvolvimento não é um estágio rumo a uma situação superior. 
É, sobretudo, uma malformação estrutural com grande capacidade de 
persistência, cumulatividade  e reprodução. É uma situação de atraso 
(“quase”) irreversível6, no sentido que recorrentemente reforça suas es-
truturas tradicionais de dominação. Subdesenvolvimento é face e não 
fase do processo de desenvolvimento. Não é uma etapa no percurso pré-
definido de um caminho uniforme de um país “em desenvolvimento”. 

5 Vide a importante literatura contemporânea sobre variedades e variegações de ca-
pitalismos (Brandão e Souza, 2019), que pode apresentar potencialidades analíticas 
importantes se posta em diálogo com a obra de Furtado.

6 Importa insistir que Furtado (1995), ao estilizar as três experiências de tentativa his-
tórica de superação do subdesenvolvimento, lembradas acima, tenta demonstrar que 
todas aquelas vias de enfrentamenteo encontraram sérias dificuldades ou fracas-
saram no todo ou em parte.
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É uma face do processo global, mundial de expansão do capitalismo. É 
uma conformação, ou deformação constituinte e singular. Não há um 
retardo, no sentido de mero atraso, bastando acelerar o passo e se ajustar 
(como se fosse um corredor retardatário em disputa, em pé de igualdade, 
com os “campeões”) em uma trajetória com regras pré-estabelecidas por 
aqueles que trilharam o caminho “correto”. Não é possível “recuperar o 
tempo perdido”. Há um retardo, no sentido constitutivo-genético, do ser 
com deformidades estruturais. 

Assim, o processo de subdesenvolvimento apresenta pelo menos três 
características que não podem ser esquecidas: 1) tem marcante persis-
tência (não passa - naturalmente - com o tempo); 2) possui alta cumula-
tividade (tende a se agravar com o tempo); 3) exibe alta irreversibilidade, 
se não for contraposto por forças de enfrentamento/intervenção pode-
rosas, não será superado. 

Interessante que as teorias conservadoras coloquem a ênfase no es-
praiamento e difusão dos processos modernizadores, utilizando muitas 
vezes a metáfora das “ondas”. Mas, ao contrário, na realidade, o processo 
de desenvolvimento não transborda, não espraia, não entorna, não der-
rama, em um certo sentido, “não se difunde”. Ele precisa ser arrancado, 
tensionado, tirado à força, destruindo privilégios e constituindo novas 
estruturas de poder. 

Furtado procurou realizar, a seu modo, o resgate da problemática da 
Reprodução das Classes Sociais para se entender a natureza do (sub)de-
senvolvimento, procurando demonstrar que esta é um problemática ati-
nente à existência, conteúdo e natureza dos Centros de Decisão. 

Há a necessidade de construção de elementos teóricos - resgatando 
a História e as especificidades nacionais em situação de subdesenvol-
vimento - para entender a dinâmica dos centros de decisão e acumu-
lação de forças políticas para organizar  estratégias e respostas políticas 
com determinação e criatividade, a fim de não seguir “modelos ideais 
traçados por outros”.

Assim, importaria analisar o contexto em que se constituíram e repro-
duziram (inconclusa e travadamente) as classes sociais em um ambiente 
de atraso estrutural e subdesenvolvimento e como o poder conservador 
se perpetua. Cristalizam-se formas de reprodução de certos tipos e ló-
gicas de dominação interna, com desigualdades estruturadas, sistemá-
ticas e reprodutíveis que precisam ser rivalizadas, buscando distorcer a 
correlação de forças políticas postas no bloco no poder retrógrado. Ou 
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seja, lidar com o subdesenvolvimento envolveria necessariamente o des-
monte da reprodução permanente das estruturas enrijecidas e do sis-
tema de privilégios historicamente cristalizado. 

Furtado demonstrou como o subdesenvolvimento é uma estrutura 
com grande capacidade de persistência e reprodução de estruturas tra-
dicionais e anacrônicas de dominação. Mesmo com aumento do nível 
médio de vida da população, muitas vezes não se conduz a um processo 
homogeneização social. Há a contínua reafirmação da dependência, 
posta a pretensão das elites de imitação da cultura material do capita-
lismo avançado em um contexto de privação, desfiliação e desabilitação 
das massas populares. 

Nas condições de subdesenvolvimento torna-se necessário acicatar 
atitudes e iniciativas que rompam com as estruturas anacrônicas e de-
cisões acomodatícias, centradas na manutenção patrimonial do estoque 
de riqueza velha (líquida e bens de raiz). Nesse contexto, o frágil centro 
de comando não tem correlação de forças apta a tomar decisões legiti-
madas que rompam com os interesses heterogêneos e, ao mesmo tempo, 
é carente de capacidade de mobilização das massas de capitais disper-
sivas e fragmentárias que pudessem ser aglutinadas, alavancadas para 
constituir núcleo decisório mais soberanos e autônomos. Tal hegemonia 
política não possibilita nitidez para o Estado priorizar e catalisar inver-
sões que promovam rupturas na situação de subdesenvolvimento. A in-
tenção do agir estratégico envolveria, necessariamente, dimensionar a 
correlação de forças políticas para avançar na acumulação reprodutiva e 
na homogeneização social. Por isso, para Celso Furtado “a reflexão sobre 
o desenvolvimento, ao conduzir a uma progressiva aproximação da te-
oria da acumulação, com a teoria da estratificação social e com a teoria 
do poder, constituiu-se em ponto de convergência das distintas ciências 
sociais” (Furtado, 1980: 26). 

Seria importante constituir e fortalecer forças sociais e políticas in-
surgentes com o processo de perenização do subdesenvolvimento, bus-
cando conter a exacerbação de “tendências atávicas de nossa sociedade 
ao elitismo e à opressão social, pois formas mais sutis e insidiosas de 
dependência, infiltradas nos circuitos financeiros e tecnológicos, vieram 
substituir a tutela antes exercida pelos mercados externos na regu-
lação de nossa atividades produtivas” (FURTADO, 1985: 11). Dever-se-ia 
também procurar frear o ímpeto dos “sistemas de símbolo importados 
que com frequência ressecam nossas raízes culturais” que buscam a 
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“uniformização dos padrões de comportamento, base da criação de 
grandes mercados” (FURTADO, 1985: 15).

Intérpretes fundamentais do Brasil, como Caio Prado Jr., Florestan 
Fernandes e Celso Furtado, em diversas passagens de suas imprescindí-
veis obras, demonstraram o caráter retrógrado de nossas elites, surgidas 
do processo predador e primitivo que gerou e manteve o capitalismo bra-
sileiro e que não têm nem apreço por nenhum tipo de transformação 
social, política ou econômica, nem pela democracia.

Há uma unidade dos donos do poder vis-à-vis o heterogêneo e de-
sabilitado conjunto das classes subordinadas no Brasil, tendo por base 
o travamento do acesso a elementos habilitadores de cidadania, à pro-
priedade e aos direitos. Consolidou-se uma supremacia rentista-mer-
cantil-oligárquica imediatista, centrada no controle da terra, do poder 
e do dinheiro, na condução do poder de repressão, de expropriação, que 
soldou um modo de reprodução de certo tipo de dominação interna, com 
desigualdades estruturadas, sistemáticas e auto-reprodutíveis de poder. 

Como Furtado afirmou “em subsistemas dependentes, renunciar a ter 
objetivos próprios” (1980) é a ruína e o fracasso dos esforços que alme-
jaram construir a nação enquanto uma legítima civilização brasileira.

Em suma, torna-se necessário apreender o processo de desenvolvi-
mento capitalista, suas estruturas e sobre o papel de sujeitos e agentes 
cruciais tomando decisões e provocando reações a decisões, em um con-
texto histórico em aberto, contingente, à espera de forças sociais que lhe 
dê conteúdo e sentido e logrem construir trajetórias mais autônomas, 
assentadas em sua específica riqueza cultura, e vias plurais alternativas 
de desenvolvimento. Como “toda decisão envolve uma forma de exer-
cício de uma forma de poder”, seria preciso “ver os processos econômicos 
como cadeia de decisões e estas como estruturas de poder (...) Não existe 
organização sem coordenação e controle, e para que se efetivem a coor-
denação e o controle é indispensável que existam centros diretores ca-
pazes de definir objetivos (...) todo centro de decisão tende a aprofundar 
o seu horizonte temporal, isto é a planejar sua ação (...) neste contexto 
da economia vista como uma organização, a ideia de planejamento como 
técnica destinada a elevar a eficiência dos centros de decisão surge natu-
ralmente”. Neste contexto, “importa identificar a natureza do sistema de 
dominação: seu relacionamento com a estratificação social, seus meios 
de legitimação, sua organização no espaço, seus meios de reprodução 
etc.” (FURTADO, 1980: 33).
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Considerações Finais 
Celso Furtado, no seu centenário, nos deixa uma mensagem consistente 
de necessidade contínua de construção de cidadania, dignidade, segu-
rança e proteção, com radicalidade democrática, e redistribuição de 
renda, riqueza, poder e acesso ao Estado, e de desconstrução das forças 
políticas retrógradas.

Sua obra associa o esforço pelo desenvolvimento recorrentemente aos 
processos de iniciativa, criatividade, melhorias nos “sistema de incita-
ções”, inventividade e enriquecimento do universo de valores capaz de 
incrementar a capacidade de ação, superando a passividade e o imobi-
lismo das decisões. 

A herança intelectual furtadiana é de que há a necessidade de cons-
trução de elementos teóricos - resgatando a História e as especificidades 
nacionais em situação de subdesenvolvimento – e de centros de decisão e 
respostas políticas próprias, com vigor e criatividade. Não seguindo “mo-
delos ideais traçados por outros”. Assim, importa analisar o contexto em 
que se constituíram e reproduziram as variadas frações de classes sociais 
em um ambiente de atraso estrutural e subdesenvolvimento. Importa 
investigar como se processa a reprodução de certo tipo de dominação 
interna, com hegemonia estruturadas e  sistemática de poder e elas pre-
cisam ser permanentemente estudadas e contestadas. 

Celso Furtado propõe um esforço intelectual e político de transfor-
mação social que, enraizado em nossas especificidades históricas, seja 
capaz de lograr a constituição de formas sociais mais acionadoras de 
nossa criatividade e diversidade cultural, “fazendo aflorar nossas ener-
gias contidas”, para desmontar vigorosamente nossas desigualdades e 
mazelas multidimensionais. 

O legado de seu plano de estudos e reflexões nos deixa também uma 
agenda política de ação: “o ponto de partida do processo de reconstrução 
que temos de enfrentar deverá ser uma participação maior do povo no 
sistema de decisões. Sem isso, o desenvolvimento não se alimentará de 
autêntica criatividade e pouco contribuirá para a satisfação dos anseios 
legítimos da nação”.

Vivemos momento desolador de reorganização das forças conser-
vadoras no Brasil e no mundo. Celso Furtado sempre lembrava que as 
trajetórias históricas se encontram em aberto, pois, nas palavras dele 
“nenhuma derrota é definitiva”… 
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Capítulo X 

Subdesenvolvimento: Fênix ou extinção1

Francisco de Oliveira2

Uma elaboração original
Apesar de todos os possíveis predecessores que possam ser apontados 
como inspiradores da teorização cepalina do subdesenvolvimento, de 
que Celso Furtado é um dos fautores, há poucas dúvidas de que o conceito 
do subdesenvolvimento como uma formação singular do capitalismo – e 
não como um elo na cadeia do seqüenciamento que vai do não-desenvol-
vido ao desenvolvido – é uma criação cuja densidade e cujo poder heurís-
tico explicativo da especificidade da periferia latinoamericana só foram 
plenamente alcançados com os trabalhos da Cepal e sua mais abrangente 
e aprofundada elaboração pelo nosso homenageado. Além das influên-
cias teóricas localizadas a partir da bibliografia de que se serviu, Furtado 
reconheceu, explicitamente, no seu conhecido quarteto memorialístico 
os autores que mais o influenciaram. Haveria que acrescentar, talvez, os 
nomes de Hans Singer, de Paul Rosenstein-Rodan e de W. Arthur Lewis; 
os dois primeiros, em seus estudos para a Comissão Econômica das 

1 In Memoriam. Publicado, originalmente, como capítulo no livro Celso Furtado e 
Brasil, organizado pela economista Maria da Conceição Tavares e editado pela Editora 
da Fundação Perseu Abramo (2000).  Atualmente o texto integral da obra encontra-
se se disponível na internet, em várias plataformas públicas, em acesso livre. 

2 Francisco Oliveira (1933 – 2019), sociólogo nascido em Pernambuco, pertenceu 
aos quadros técnicos do Banco do Nordeste (1956-57) e da Sudene (1959-64), onde 
trabalhou com Celso Furtado. Foi professor da USP e integrante da equipe de pes-
quisadores do CEBRAP. É considerado um dos grandes sociólogos brasileiros, com 
vasta obra publicada. Sobre Furtado publicou, dentre outros textos, A Navegação 
Venturosa: ensaios sobre Celso Furtado (2003) e organizou Celso Furtado – Economia 
(1983), para a Coleção Grandes Cientistas Sociais, da Editora Ática, sob a coordenação 
de Florestan Fernandes.  
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Nações Unidas para a Europa – que logo se extinguiu com a reconstrução 
–, pela primeira vez utilizaram o termo “subdesenvolvido” referindo-se à 
Espanha, a Portugal e à Grécia, e o terceiro em seu clássico trabalho sobre 
a formação dual da economia em países com oferta elástica de mão-de
-obra. Na acepção de Singer e Rosenstein-Rodan, o subdesenvolvimento 
seria uma etapa do desenvolvimento, o que a Cepal rejeitará.

A economia clássica não formulou, propriamente, uma teoria do 
desenvolvimento capitalista, embora suas matrizes possam ser reco-
nhecidas no interior dos clássicos. Marx dispõe de uma teoria do desen-
volvimento, mas a influência da obra marxiana no pensamento sobre as 
origens das desigualdades de ritmo e de aceleração que marca a história 
do capitalismo não chegou a ser importante, depois da derrota da social-
democracia nos anos 30. A hegemonia da III Internacional produziu a 
conhecida “teoria” das etapas, sustentada por Stalin, com o que a capa-
cidade interpretativa do marxismo sumiu pelo ralo. Trotski, mais insis-
tentemente, e Lenin, de forma menos acentuada, colocaram o acento 
no desenvolvimento desigual e combinado do capitalismo como sistema, 
mas a elaboração marxista posterior esqueceu-se dessa originalidade e 
esteve sempre subordinada, na teoria e na prática do movimento co-
munista internacional, ao etapismo de Stalin. Lenin mesmo produziu o 
Desenvolvimento do capitalismo na Rússia, obra esquecida que, a rigor, 
pode ser considerada a inauguradora dos estudos concretos em torno de 
uma formação capitalista periférica, que influiu nas estratégias políticas 
bolcheviques a partir das especificidades do capitalismo russo. De todo 
modo, essa obra não inspirou nada muito eficaz, teórica e praticamente, 
no campo marxista, que seguiu abraçando, para propósitos políticos, o 
etapismo stalinista.

A economia neoclássica-marginalista, hegemônica desde o final do 
século XIX, tampouco elaborou qualquer teoria do desenvolvimento, 
façanha praticamente impossível com o absoluto reinado de teorias do 
equilíbrio. No máximo, difundiu amplamente a teoria ricardiana do co-
mércio internacional para explicar as diferenças entre países, com o que, 
na verdade, obscureceu o caráter subordinado das desigualdades para 
transformá-las em atributos dos próprios países “atrasados”.

Todo o pensamento em torno da questão nacional e regional de pa-
íses “atrasados” mudou a partir dos trabalhos da Cepal. A concepção 
ricardiana das vantagens comparativas, que sustentava a tese do desen-
volvimento equilibrado, foi contestada com a discussão do que chamei 
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em “A navegação venturosa” de “desvantagens reiterativas”. A trajetória 
dos termos de intercâmbio entre países industrializados e produtores 
de matérias-primas e bens primários demonstrou, à saciedade, a falsi-
dade do teorema ricardiano. A Cepal abriu as portas para uma rica pro-
dução teórica, que se pode tomar verdadeiramente como um paradigma, 
nos termos de Kuhn, ou como um vastíssimo programa de pesquisas, 
tal como Imre Lakatos propôs. Mais além: a teorização da Cepal, e de 
Celso Furtado, transformou-se em ideologia no sentido gramsciano, 
já que passou a orientar a agenda de discussão e as pautas dos pro-
gramas econômicos dos países da periferia capitalista, particularmente 
os da América Latina e, mais tardiamente, na África, pelas contribui-
ções adicionadas por Samir Amin e Arghiri Emmanuel. Sua influência 
estendeu-se, também, até a Ásia dos “tigres”. Assim, a teorização sobre 
o subdesenvolvimento tornou-se, durante cerca de 30 anos, hegemô-
nica no sentido de ter produzido uma interpretação eficaz, moldando 
as políticas, o comportamento dos atores, chegando até a área cultural, 
na busca das formas específicas de uma produção que colocasse em evi-
dência o lugar do subdesenvolvimento para melhor enfrentá-lo. A força 
semântica do conceito tornou-se formidável: os últimos 30 anos da his-
tória brasileira e latinoamericana foram gastos, pelas ditaduras militares 
e pelos organismos internacionais na tentativa de destruí-lo. Hoje, as 
mesmas instituições e a mídia em geral referem-se a países e mercados 
“emergentes”.

Redefinindo o subdesenvolvimento
Essa original construção teórica não estava isenta de problemas. A com-
plexidade do subdesenvolvimento era mais profunda do que sua abor-
dagem inicial percebia. De fato, embora o nexo externo se constituísse 
mesmo no núcleo da nova formulação, essa percepção era falha no sen-
tido de que custou a ver que o nexo externo era não apenas o núcleo da 
produção do subdesenvolvimento, mas também o de sua reprodução. 
Em outras palavras, a dependência, que veio a ser um dos programas de 
pesquisa – menos que uma teoria – fruto do próprio conceito de subde-
senvolvimento, era deliberadamente provocada pelas políticas do núcleo 
dinâmico do sistema, para além de qualquer teoria conspiratória. Hoje, 
nas discussões sobre a chamada globalização, esse sentido de uma estra-
tégia fica bastante claro. Mesmo a proposta da dependência não atingia 
o núcleo do problema; a rigor, ficou-se numa espécie de sociologização 
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do subdesenvolvimento, sem radicalizá-lo no sentido da dominação de 
classe, que passava necessariamente pelo plano internacional. Também 
o debate travado a respeito não foi suficiente para deslindar e recuperar 
a potência explicativa ao conceito cepalino-furtadiano.

Será com Florestan Fernandes que o próprio subdesenvolvimento será 
redefinido, no sentido de que essa forma do desenvolvimento desigual 
do capitalismo presente na sua periferia se produz, sobretudo, por uma 
modernização conservadora cujo processo é caracteristicamente o da 
“revolução passiva” gramsciana, ou uma modalidade da “via prussiana” 
na interpretação marxista clássica. O que quer dizer isso? Em primeiro 
e mais claro lugar, por ser uma modernização comandada pelas antigas 
classes dominantes agrárias – e aqui o exemplo do Brasil cabe como 
uma luva –, com uma industrialização regida pela combinação do PSD 
(Partido Social Democrata) com o PTB (Partido Trabalhista Brasileiro). 
Em segundo e necessário lugar, porque a resolução da “questão social”, 
vale dizer, da criação e do reconhecimento da nova classe social criada 
pela própria “modernização conservadora”, se dá sempre na forma de 
uma tutela repressiva, com o que a dominação dificilmente transita para 
formas democrático-representativas. Toda a história da América Latina, 
em alguns casos desde as independências, contam essa tragédia  socio-
política, apesar do êxito econômico da empreitada modernizadora, de 
que, outra vez, os casos da Argentina, de forma mais radical, e do Brasil 
são exemplares. A redefinição do conceito poderia ser resumida na pro-
posição de que o subdesenvolvimento é a forma de modernização econô-
mica sem revolução burguesa.

A crítica de que os casos de “via prussiana” impuseram, sempre, re-
forma agrária e intenso programa de educação, ausentes na moderni- 
zação conservadora brasileira – neste seminário, Maria da Conceição 
Tavares reiterou essa crítica à minha abordagem –, toma o tipo-ideal 
weberiano como historicamente real e não como aproximações suces-
sivas, e se esquece de que no caso italiano não houve reforma agrária, 
permanecendo o Mezzogiorno como calcanhar-de-aquiles da economia, 
nem programa de educação, permanecendo o analfabetismo como uma 
chaga que apenas o programa do PCI (Partido Comunista Italiano) 
tomou a sério resolver. O caso japonês também é eloqüente, pois foi tão 
somente com a ocupação norte-americana do segundo pós-guerra, sob o 
general MacArthur, que se impôs, a ferro e fogo, a reforma agrária. Outra 
vez, assim, o conceito recupera força heurística, capaz de abrir novos 
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caminhos de pesquisa e de ação política. Vale dizer que essa redefinição 
teórica não teve eficácia política prática, isto é, não foi apropriada pelas 
classes dominantes no Brasil nem na América Latina, já que a última 
forma do subdesenvolvimento na exasperação da crise de sua primeira 
fase desemboca rapidamente em ditaduras militares, com o que sua qua-
lidade hegemônica será fortemente contestada.

O preço pago pelo otimismo cepalino-furtadiano, ao desconhecer a 
questão operária, obscureceu também a forma autoritária de que ne-
cessariamente se revestiria a modernização capitalista; nos termos de 
Florestan Fernandes, subestimou-se a radical impossibilidade utópico- 
revolucionária da dominação burguesa na periferia. O impressionante 
é que o vulcão estava sob seus pés, mas, como ocorre freqüentemente, 
a teoria, mesmo a mais inovadora, não teve capacidade de percebê-lo, 
talvez por um excessivo economicismo e por não ter centrado nunca a 
teorização em torno das formas de Estado que a dominação periférica 
“requer” para sua realização. Furtado o perceberá, tardiamente, quando 
nos anos imediatamente anteriores ao golpe militar de 1964 adverte para 
as virtualidades que a crise dos anos 60 abria para os países. Pôs um dos 
acentos, a meu ver equivocadamente, no risco de uma revolu- ção “sovi-
ética”, por um lado, e, por outro, acertadamente, nas possibi- lidades de 
soluções autoritárias pelo lado da direita. Talvez a própria ruptura dos 
acordos de classe já o impedisse de perceber a qualidade radical do con-
flito e a forma nova da “revolução passiva” sobredeterminada pelo nexo 
externo. 

Qual é o novo enigma: subdesenvolvimento globalizado?
Embora a adesão acrítica às teses da globalização deva ser posta em 
xeque, faz-se necessário reconhecer que se tem pela frente uma difícil 
tarefa de elaboração teórica para dar conta do enigma de uma nova com-
plexidade – Marramao, recuperando a sugestão teórica da “revolução 
passiva”, buscou entender o capitalismo contemporâneo por meio do 
conceito de “complexidade do tardo-capitalismo” –, a qual aparece, so-
bretudo, nos processos de financeirização, em escala mundial, da pró-
pria produção capitalista. Estudos críticos já realizados, na linha de Paul 
Hirst e Graham Thompson, Giovani Arrighi, François Chesnais e, entre 
nós, Maria da Conceição Tavares e José Luís Fiori, Luiz Gonzaga Belluzzo, 
José Carlos Braga e Paulo Nogueira Batista Junior, apontam certeira-
mente para a “globalização” – vá lá, usemo-lo por economia – como um 
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sistema fortemente hierarquizado e fechado, no topo do qual os Estados 
Unidos determinam o comportamento da economia capitalista mundial, 
e até mesmo o de sistemas nacionais que renitentemente ainda se re-
clamam do socialismo, como é o caso da China. Assiste-se à rendição, 
ainda que parcial, da China, buscando ingressar na OMC (Organização 
Mundial de Comércio), uma espécie de “beijo da morte”, provavelmente, 
para a autonomia da economia e da sociedade chinesas. 

A primeira e mais marcante característica do subdesenvolvimento 
ancorava no que, em Caio Prado Júnior, era uma espécie de “contem-
poraneidade defasada”, que Ignácio Rangel chamou, com seu gosto pelo 
barroco, de “contemporaneidade do não-coetâneo”. Vale dizer, tanto as 
colônias como o subdesenvolvimento são produções do núcleo dinâmico 
do sistema – contemporâneos, pois – quanto se afastam dele pelo es-
tatuto escravo da força de trabalho no começo e, em seguida, pelo an-
tiestatuto de liberdade da força de trabalho (mesmo que fosse aquela à 
qual se referia Marx), isto é, a defasagem. Agora talvez estejamos numa 
contemporaneidade coetânea, para permanecermos no barroquismo de 
Rangel, isto é, talvez pela primeira vez na história “nós que nos amá-
vamos tanto” como subdesenvolvidos estejamos no mesmo andamento 
do núcleo dinâmico – no sentido de que não há mais mediações nacio-
nais que fizeram a especificidade do subdesenvolvimento. A principal 
mediação suprimida, aquela que controla o próprio sistema, que é ele, 
é a moeda nacional, vetor da violência privada, nos termos de Aglietta e 
Orléans, o meio de imposição do monopólio legal da violência, base do 
Estado moderno. Todos os demais traços são inteiramente subsidiários 
do centro desse furacão: privatizações, destruição do mercado e das em-
presas nacionais, desemprego, desregulamentação da economia, ime-
diaticidade do progresso técnico – o que não quer dizer dominá-lo nem 
produzi-lo. A metáfora, por enquanto apenas metáfora, dessa desterrito-
rialização localizada – que corresponde ao simulacro do Estado nacional 
– é que se trata de províncias do império, em que o nexo externo não é 
mais filtrado ou mediado por nenhuma força interna, em que não há 
mais, sequer, subordinação: há apenas ordenação. Creio que o conceito 
de subdesenvolvimento, para recuperar capacidade explicativa a serviço, 
evidentemente, das classes sociais nacionais que ainda aspirem à auto-
nomia, deveria reter as características da nova complexidade, para lograr 
inspirar não apenas teóricos mas um amplo conjunto de forças políticas 
que assumam a tarefa da transformação. O trabalho teórico-prático de 
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Furtado continuará a ser um dos nossos pontos de partida.
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Capítulo XI 

Subdesenvolvimento, dominação 

e luta de classes1

Maria da Conceição Tavares2

Introdução
Celso Furtado tratou do conceito de subdesenvolvimento – da forma 
clara e rigorosa que é própria do seu método histórico e analítico – em 
seu clássico Desenvolvimento e subdesenvolvimento, de 1961. Não o de-
finiu como uma etapa necessária pela qual teriam passado todos os países 
desenvolvidos, mas como um processo histórico particular, resultante da 
penetração das empresas capitalistas modernas em estruturas arcaicas, 
constitutivo da expansão desigual do capitalismo. Teoricamente, sua 
concepção é semelhante ao esquema centro-periferia de Prebisch (1949), 
mas sua visão é mais completa porque contempla a análise de nossa es-
trutura subdesenvolvida e a dinâmica da sua articulação interna-externa. 
Nesta articulação, a composição da demanda preexistente – em particular 
o consumo das elites – é formada por indução externa, o que se mantém 
também no processo de industrialização substitutiva de importações, 

1 Publicado, originalmente, como capítulo no livro Celso Furtado e Brasil, organizado 
pela autora (Maria da Conceição Tavares) e editado pela Editora da Fundação Perseu 
Abramo (2000). Atualmente o texto integral da obra encontra-se se disponível na 
internet, em várias plataformas públicas, em acesso livre.

2 Nascida em Portugal é uma das economistas de maior influência sobre o pensamento 
econômico brasileiro desde os anos de 1960. Trabalhou na Cepal e tornou-se profes-
sora da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), e, mais tarde, professora asso-
ciada da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Sua carreira acadêmica e 
sua obra sempre se pautaram por suas convicções éticas e pol[ticas de defesa de uma 
sociedade mais justa e solidária.
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orientando a penetração do progresso técnico em forma desigual. Assim, 
apesar do avanço do desenvolvimento industrial, sua auto- sustentação e 
sua endogenia não estão garantidas, recriando-se periodicamente tanto 
a restrição externa ao crescimento como a heterogeneidade estrutural de 
nossa economia e de nossa sociedade.

Sua visão do que é o subdesenvolvimento representa um enorme 
avanço sobre a dicotomia atraso/modernização e, em particular, sobre a 
visão “etapista” que predominava nos centros de pensamento hegemô-
nico e também no debate acadêmico e político. Aborda, além disso, o 
tema da dominação internacional a partir da situação de dependência, 
recriada permanentemente por meio dos elementos de dependência tec-
nológica, financeira e cultural que marcam o comportamento das classes 
dominantes brasileiras e de suas elites dirigentes. Assim, da sua teoria do 
subdesenvolvimento desprende-se uma teoria da dependência, muito 
antes das versões divergentes – e pretensamente mais acabadas – de 
Gunder Frank e de Cardoso e Falleto.

Suas preocupações recorrentes com o tema da construção da nação 
diante das diversas formas de dominação internacional e do pacto in-
terno de dominação estão presentes em quase todos os seus escritos 
desde 1964. A separação, para fins analíticos, entre as dimensões econô-
micas, políticas e sociais do nosso subdesenvolvimento nunca o impediu 
de ter uma visão histórico-estrutural capaz de abranger as três dimen-
sões, desde Formação econômica do Brasil (1959) até Brasil: a construção 
interrompida (1992).

Continuando sua luta incansável pela verdadeira emancipação na-
cional, marca de sua vida como pensador e homem público, escreveu no 
duro ano de 1999 dois textos sintéticos que resumem o esforço intelec-
tual de uma vida altamente produtiva: Brasil: opções futuras e E agora 
Brasil?. No primeiro, reflete novamente sobre o que considera a fonte 
primeira da dominação mundial: o controle das inovações tecnológicas. 
No segundo, aponta como elemento central de resistência e de possível 
superação da fratura social a própria formação e o desenvolvimento de 
uma cultura nacional.

Furtado não desiste nunca da idéia da necessidade de um projeto na-
cional capaz de animar a reconstrução do Brasil, mesmo quando a atual 
conjuntura de desmantelamento do país parece deslocar os resultados 
desse processo para um horizonte cada vez mais longínquo, como em 
seu O longo amanhecer (1999). No Manifesto da Frente de Esquerda Em 
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defesa do Brasil, da democracia e do trabalho (1999) – que ele assinou, 
como a maioria dos intelectuais que ainda continuam na luta de resis-
tência às políticas neoliberais –, a epígrafe é uma frase sua, esclarecedora 
do estado de espírito do mestre: “Em nenhum momento da nossa his-
tória foi tão grande a distância entre o que somos e o que esperávamos 
ser”. Esta mágoa, que compartilho com paixão, decorre de nosso senti-
mento comum quanto à situação da nação em matéria de destruição das 
forças produtivas e da própria desorganização da sociedade. 

A visão de Furtado pode ser chamada clássica, na perspectiva dos 
grandes pensadores brasileiros (marxistas ou não), como ele próprio, 
Caio Prado Júnior e Florestan Fernandes, que trabalharam, com aborda-
gens distintas, mas, até certo ponto, convergentes, sobre a formação da 
nação. O foco analítico principal de todos eles esteve centrado no desen-
volvimento desigual do capitalismo – com especial ênfase de Furtado no 
progresso técnico –, tendo em vista explicar tanto a falta de “autonomia” 
da nossa burguesia para promover o desenvolvimento sustentado do 
mercado interno como a nossa heterogeneidade social e a ausência de 
uma ordem interna verdadeiramente democrática. Esta visão continua a 
ser majoritária na esquerda, porém sem a força analítica do pensamento 
dos grandes mestres. Do mesmo modo, uma boa parcela da esquerda 
que se reivindica marxista perdeu a capacidade de repensar e atualizar as 
teorias do imperialismo, que datam das primeiras décadas do século XX.

Minha visão mais recente do desenvolvimento desigual do capita-
lismo mundial foi sendo construída como trabalho coletivo de um grupo 
de economistas políticos do Rio de Janeiro e de Campinas, com a cola-
boração indispensável do cientista social José Luís Fiori, que introduziu 
formalmente a geopolítica em nossas análises e reuniu os ensaios mais 
significativos nos livros Poder e dinheiro (1997) e Estados e moedas no 
desenvolvimento das nações (1999). Nosso ponto de partida difere do da 
escola cepalina: fizemos uma releitura do desenvolvimento do sistema 
capitalista e de seus esquemas de dominação dando ênfase maior ao di-
nheiro internacional – e não ao progresso técnico – como expressão do 
nexo de dominação do capital financeiro sobre a periferia nos últimos 
150 anos. Vale dizer: não usamos o esquema clássico da divisão interna-
cional do trabalho porque ele só parece ter funcionado a contento até o 
último quartel do século XIX.

Acompanhamos nossa análise de uma visão geopolítica para entender 
melhor a formação dos centros hegemônicos, tentando reorganizar ao 
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mesmo tempo o conceito de relação entre centro e periferia e o de capi-
talismo tardio, sem que a hierarquia geopolítica se sobreponha necessa-
riamente à da geoeconomia. O fato de que estas duas hierarquias não se 
sobrepõem necessariamente pode ser exemplificado pelo caso da Rússia 
no fim do século XIX. A Rússia podia ser considerada, à época, um país 
capitalista subdesenvolvido tanto do ponto de vista da heterogeneidade 
estrutural das forças produtivas e das relações sociais de produção como 
de sua inserção na economia internacional. Entretanto, dificilmente po-
deria ser considerada um país periférico na ordem mundial da pax bri-
tânica, dada sua característica de grande potência européia. O mesmo 
ocorreu mais tarde com o Japão, na Ásia, do começo do século XX até o 
fim da Segunda Guerra Mundial.

Nosso debate teórico coletivo está apoiado no método histórico es-
trutural dos mestres latinoamericanos, mas desenvolveu mais o tópico 
do dinheiro internacional, já utilizado por Prebisch em 1949, quando 
discutiu a mudança dos centros e a constituição do sistema de Bretton 
Woods. A questão do padrão monetário internacional não foi, porém, 
incorporada à escola latinoamericana de economia política, que preferiu 
centrar-se no progresso técnico e na industrialização nacional como 
uma forma viável de resposta ao subdesenvolvimento. Como se verifi-
caria mais tarde, a industrialização por substituição de importações não 
eliminaria nem as questões estruturais colocadas por Furtado, nem a si-
tuação periférica colocada por Prebisch.

Ao retomar o papel do dinheiro internacional, tentamos reinterpretar 
algumas visões clássicas do capital financeiro na constituição do siste- 
ma de dominação internacional a partir do século XIX. A sagrada aliança 
entre o poder dos banqueiros e o poder do Estado foi essencial para im-
pulsionar a expansão da “economia mundial”, visão que aparece tanto 
em Braudel como em Hilferding, embora com distintas combinações es-
paço-tempo e arquiteturas do “sistema capitalista”. Ambas as abordagens 
contêm elementos analíticos que nos parecem essenciais para o entendi-
mento da expansão dos centros de poder mundial e de sua hierarquia. A 
nosso ver, hoje, mais do que nunca, a existência de um poder de Estado 
hegemônico central expressa-se tanto pelo “poder das armas” como pela 
integração global do padrão monetário dominante que permite ampliar 
o espaço do capital financeiro. O país dominante na organização do 
centro capitalista pode não estar mais na vanguarda do progresso tec-
nológico, como aconteceu com a Inglaterra a partir de 1870. No entanto, 
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o seu poder militar foi tão importante para manter a sua hegemonia na 
pax britânica quanto o padrão libra-ouro, que permitiu o domínio in-
ternacional de seu capital financeiro. Ambos mantiveram a Inglaterra 
até 1914 como o centro hegemônico da ordem e do sistema capitalista 
internacional.

Esta abordagem permite recuperar a evolução das relações cam- 
biantes de dominação dos dois centros hegemônicos sobre as periferi- as, 
bem como os esquemas de enquadramento das demais potências de ca-
pitalismo tardio. Permite-nos, também, entender melhor o atual estágio 
de hierarquia fortemente unipolar da ordem capitalista, que pode ser ve-
rificado principalmente a partir da retomada da hegemonia norte-ame-
ricana, no início da década de 1980. A “diplomacia do dólar forte”, como 
a “diplomacia das armas”, torna mais fácil compreender os contornos da 
crise contemporânea e os seus impactos distintos sobre as periferias e 
a ordem mundial. A diplomacia das armas liquidou a potência sovié-
tica sem disparar um tiro e a diplomacia do dólar mergulhou a América 
Latina, ao contrário de alguns países periféricos da Ásia, numa crise de 
longa duração da qual até agora não conseguimos sair. 

Os interesses anglo-saxônicos, atualmente sob o comando dominante 
do governo norte-americano, impuseram a desregulação sistemática dos 
mercados de câmbio e de capitais de quase todos os países capitalistas e 
conseguiram paralisar mesmo uma grande potência tecnológica como 
o Japão. As políticas imperiais das armas e do capital financeiro redefi-
niram os espaços das potências intermediárias na hierarquia do sistema 
capitalista, incorporando a China e a Índia nessa categoria. Esta incorpo-
ração, obrigada pelas políticas de desenvolvimento tecnológico-militar 
de ambos os países, retira-os, pelo menos temporariamente, da condição 
de países periféricos, apesar de manterem ainda a heterogeneidade eco-
nômica e social típica de países subdesenvolvidos. Já o Brasil não só fra-
cassou na tentativa de tornar-se potência intermediária empreendida na 
segunda metade da década de 1970 - quando muitos supunham, errada-
mente, que a hegemonia norte-americana tinha terminado  - como con-
tinua subdesenvolvido e financeiramente mais submetido do que nunca, 
apesar do grau de desenvolvimento industrial já alcançado em 1980.

A meu ver, o subdesenvolvimento continua não se definindo hoje pela 
posição do Produto Interno Bruto (PIB) ou mesmo pela produção indus-
trial no ranking da produção mundial – como Furtado havia esclarecido 
em sua teoria original de 1961 –, mas não pode mais ser caracterizado por 
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referência a uma divisão internacional do trabalho clara, como no caso 
do esquema centro-periferia de Prebisch. A difusão do progresso técnico 
e a inserção comercial dos países subdesenvolvidos estão sendo sujeitas 
a um esquema rapidamente mutável, comandado pelas estratégias de 
concorrência das filiais das grandes empresas internacionais, desde o 
pós-Segunda Guerra Mundial. Esta estratégia pode ser apoiada, recusada 
ou modificada pelos países subdesenvolvidos – como demonstra a varie-
dade de experiências na Ásia – por meio de políticas públicas nacionais. 
Isso vem em apoio do conceito originário de subdesenvolvimento de 
mestre Furtado e de sua proposta recorrente de um projeto nacional que 
permita realmente transformar por dentro o país por meio de estratégias 
nacionais de desenvolvimento. Que atualmente estas idéias tenham de 
levar em conta o fato novo da “divisão do trabalho intrafirmas interna-
cionais” e o caráter mais acelerado da expansão do capital industrial e da 
difusão do progresso técnico no após guerra3 significa apenas que as con-
dições para vencer o subdesenvolvimento mudaram acentuadamente. 
Isto começou a ocorrer depois da mudança de centro hegemônico e, em 
particular, depois da retomada da dominação imperial norte-americana 
na ordem internacional que acentuou o processo de “globalização”, so-
bretudo dos mercados financeiros, além do controle crescentemente 
centralizado das comunicações e da informação.

No que se segue, não vou me deter na minha visão monetário-finan-
ceira da crise brasileira dos últimos 20 anos (que, no entanto, é impor-
tante para entender o que há de novo na nossa subordinação atual), mas 
tentar retomar algumas das preocupações estruturais de Furtado, não 
só em homenagem ao mestre, mas para retomar o meu próprio “fio da 
meada”. O meu caminho intelectual começa com ele, na Formação eco-
nômica do Brasil, passa pela leitura dos demais mestres brasileiros e lati-
no-americanos e continua com algumas reflexões de minha própria lavra 
sobre a dinâmica macroeconômica e macroestrutural do capitalismo 
brasileiro, tanto industrial como financeiro. Minhas últimas reflexões 
vão além do debate entre estagnação e dinamismo e tentam retomar a 
perspectiva da “longa duração”. No meu último ensaio sobre o Brasil, 
“Território, império e dinheiro”, de 19994, ficou pendente uma série de 

3 FAJNZYLBER, Fernado. Estratégia industrial e empresas internacionais: po- sição re-
lativa da América Latina e do Brasil. Rio de Janeiro, IPEA/INPES, 1971.

4 TAVARES, M. C. Império, território e dinheiro. In: FIORI, J. L. (org.). Esta- dos e mo-
edas no desenvolvimento das nações. Petrópolis, Vozes, 1999.
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pontos que considero cruciais para entender a natureza da nossa cons-
trução nacional. Estou particularmente interessada em retomar as ques-
tões do pacto de dominação interna e da luta de classes, para revisitar o 
núcleo duro da permanência da desigualdade e do subdesenvolvimento 
no Brasil. Não se trata, porém, de uma contribuição original a uma teoria 
geral do subdesenvolvimento ou da dependência, mas de uma releitura, 
se possível mais analítica, da reprodução de um certo tipo de dominação 
interna.

No ensaio “Brasil: da República oligárquica ao Estado militar”5, 
Furtado afirma logo no início que “a miséria de grande parte da popu-
lação não encontra outra explicação que a resistência das classes domi-
nantes a toda mudança capaz de pôr em risco seus privilégios”. Este é 
também meu ponto de partida, embora, a meu ver, não se trate apenas de 
privilégios, mas da própria forma estrutural em que se constituíram e re-
produziram as classes no nosso país. A sua leitura analítica do desenvol-
vimento capitalista sob o regime militar nunca bateu com a minha, mas 
sua visão de longa duração das raízes do subdesenvolvimento continua 
de pé. Assim, a maior homenagem que posso prestar a Celso Furtado é 
continuar a entabular com ele o debate amigável e respeitoso que vimos 
mantendo permanentemente há mais de 30 anos. Para isso, devo sair do 
domínio estrito da dinâmica econômica e mesmo do campo mais radical 
da crítica à economia política e atrever-me a incursionar pelo território 
do mestre – o seu método histórico-estrutural –, incorporando, na me-
dida do possível, o esforço analítico de outros grandes pensadores brasi-
leiros, que também me são próximos intelectualmente, nas suas leituras 
da formação do Brasil.

Domínio do território e pacto de dominação
Apesar de levar em conta seriamente as determinantes geoeconômicas 
do desenvolvimento capitalista na formação do Brasil contemporâneo e 
as “taras” do nosso passado colonial, sempre tão relembradas, continuo 
achando que são determinações estruturais insuficientes para explicar 
de forma satisfatória nossa evolução social e política como país inde-
pendente. Por força mesmo das características da brutal desigualdade 
que se foi acumulando – apesar do enorme sucesso econômico do nosso 
“modelo primário-exportador” e do alto ritmo de crescimento industrial 

5 FURTADO, C. Brasil: da República oligárquica ao Estado militar. In: FUR- TADO, C. 
(coord.). Brasil: tempos modernos. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1979, 3a ed.
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com difusão mais acelerada do progresso técnico nas três décadas do 
após guerra até 1980 –, importa-me mais reavaliar o que retardou tanto a 
construção de uma nação democrática em nosso país. Que tipo de pacto 
de dominação é este que não nos permite responder à atual crise, ainda 
que de forma defensiva, sem regressão econômica e social, ao contrário 
de outros países periféricos de raízes autoritárias que começaram o seu 
“desenvolvimento capitalista” muito mais tarde? Ora, quase todas estas 
interrogações pedem respostas estruturais que vão além de qualquer “te-
oria da dependência”, mesmo na mais rigorosa versão centro-periferia. 
Existem fundadas razões para atribuir importância fundamental às di-
mensões econômicas e políticas da ocupação e do domínio privado e 
político do território. Entre as dimensões econômicas mais importantes 
para o processo de acumulação de capital, a expansão da fronteira pelos 
negócios de produção e exportação do agrobusiness e da exploração de 
recursos naturais mantém-se ao longo de toda a história econômica 
brasileira. Assim, a ocupação mercantil e o domínio político do terri-
tório tornam os “donos da terra” indispensáveis ao pacto de dominação 
nacional.

O recurso periódico a uma ordem política autoritária centralizada tem 
buscado também suas razões de Estado na preservação de um território 
nacional de dimensões continentais e não apenas de suas fronteiras ex-
ternas. Em particular, quando se trata da expansão capitalista em novas 
fronteiras territoriais, tem cabido ao governo da União um movimento 
de centralização de poder para impedir a luta de classes aberta, entre as 
frações da burguesia agrária e da oligarquia política regional que a repre-
senta. Em geral, para as lutas de rebelião regionais da população opri-
mida, os senhores territoriais locais davam conta do problema. Já para 
resolver o conflito entre frações da  burguesia agrária e de seus represen-
tantes políticos regionais foi freqüente a intervenção do poder central, 
que em seguida tinha de renegociar o pacto oligárquico.

A dimensão do território e a sua forma de ocupação são também res-
ponsáveis por deslocamentos espaciais maciços da população, sobretudo 
de migrantes rurais. As mudanças radicais nas condições de vida e de 
exploração da mão-de-obra que acompanham as violentas migrações 
internas no século XX não permitiram, até recentemente, a formação 
de classes sociais subordinadas mais homogêneas e sedimentadas. 
Desterritorializados e “desclassados”, os trabalhadores brasileiros não 
tiveram representação política duradoura capaz de um enfrentamento 
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sistemático que pudesse conduzir o pacto de dominação a uma ordem 
burguesa democrática, isto é, disposta a pactuar os conflitos fundamen-
tais, e não apenas a propor sucessivos pactos conservadores.

Esquematicamente, podemos enunciar o problema afirmando que a 
nossa peculiar “revolução burguesa”, começada há pelo menos 150 anos, 
em vez de permitir a passagem a uma “ordem competitiva”6 , man- teve 
um pacto de dominação social férreo entre os donos da terra, o Estado 
e os donos do dinheiro, que se caracterizou, do ponto de vista político, 
por uma oscilação permanente entre uma ordem liberal oligárquica e 
um Estado interventor autoritário. A explicação para a permanência 
desta sagrada aliança envolve três ordens de relações estruturais que sus-
tentam o pacto de dominação, mudando apenas a hierarquia espacial 
da articulação política das elites territoriais, quando o pacto de compro-
misso oligárquico é desfeito, em geral em decorrência de uma crise de fi-
nanciamento do Estado, quase sempre ligada ao endividamento externo.

O primeiro fator de natureza estrutural para manter o pacto de do-
minação é a apropriação privada e concentrada da terra como uma das 
formas concretas de acumulação patrimonial da riqueza capitalista. É 
isto que explica o papel permanente do capital agrário na acumulação de 
capital e na dominação burguesa.  Assim, um fator fundador de nosso 
capitalismo tardio converte-se num elemento fundamental da dinâmica 
capitalista até nossos dias. A existência de novas formas de “acumulação 
primitiva”, sempre reinventadas na expansão da fronteira econômico- 
territorial – periodicamente fechada e reaberta mediante a exploração 
predatória de recursos naturais, a expulsão e a incorporação de popu-
lações locais e imigradas submetidas a todas as formas de exploração 
conhecidas –, só faz agravar o problema da exclusão econômico-social, 
mesmo mais tarde, quando da urbanização metropolitana, que se deve 
muito mais a esse processo histórico do que à própria industrialização. 
O segundo fator estrutural reside nas relações “patrimonialistas” entre 
as oligarquias regionais e o poder central por intermédio de sua repre-
sentação política, quando se trata da distribuição e da apropriação dos 
fundos públicos, uma versão sempre renovada dos “donos do poder”.7 
Estas relações políticas de associação oligárquica alimentaram a for-
mação e as crises periódicas do nosso pacto federativo, as crises de vários 

6 Ver FERNANDES, F. A revolução burguesa no Brasil. Rio de Janeiro, Zahar, 1969.
7 FAORO, R. Os donos do poder: formação do patronato político brasileiro. Porto 

Alegre, Globo, 1958.
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governos constitucionais e os sucessivos pactos de compromisso periodi-
camente refeitos entre as elites territoriais.

Finalmente, as relações de dominação e cumplicidade entre os agentes 
do dinheiro mundial e as burocracias do dinheiro nacional foram a mol-
dura estrutural que enquadrou a formação de nossas elites “cosmopo-
litas” e o caráter mais ou menos dependente – ou associado –de nossa 
burguesia com o capitalismo financeiro internacional. Estas relações 
financeiras desiguais terminam, em geral, num processo de en- divida-
mento externo do Estado, que conduz periodicamente ao estrangula-
mento das finanças públicas e alimenta os conflitos do governo central 
com as elites locais por tornar escassos os “fundos públicos”. Por sua vez, 
essas relações de dependência financeira externa dificultam o processo 
de arbitragem pelo Estado do valor do dinheiro nacional, como forma 
de denominação e equivalência geral dos capitais particulares. O resul-
tado histórico é que nossa moeda foi quase sempre inconversível e tende 
secularmente à depreciação, tornando vulneráveis várias frações da bur-
guesia, além, naturalmente, de prejudicar as condições de vida do povo.

Qualquer que fosse a inserção internacional do capitalismo brasileiro 
– a primeira altamente expansiva do comércio internacional e a segunda 
mais restritiva do comércio exterior e mais dinâmica do ponto de vista 
da indústria orientada para o mercado interno, até chegar à crise das 
últimas duas décadas –, a importância do capital internacional em suas 
distintas formas foi indiscutível, exceto no período 1930-1955. Nesses 
longos 25 anos que se sucederam à moratória de 1931, o Brasil ficou afas-
tado das correntes financeiras internacionais, não havendo entrada sig-
nificativa de investimento direto estrangeiro, nem de finan- ciamento 
externo líquido do setor público. Estas foram as duas formas de relações 
financeiras mais relevantes para explicar a natureza da associação subor-
dinada do nosso capitalismo tanto no Império como na República Velha 
e, mais tarde, do período JK em diante.

As crises econômicas mundiais, por sua vez, produziram sempre rup-
turas, não apenas no processo de acumulação de capital, mas tam- bém na 
estabilidade do domínio pactuado pelas elites políticas. As crises tendem 
a provocar mudanças na forma de governo e também na composição das 
forças políticas que dão suporte à governabilidade”, mantidas, porém, as 
relações complementares no processo de acumulação de capital entre as 
frações mercantil-agrária, mercantil-industrial e mercantil-financeira.

O caráter oligárquico fundamental do pacto de dominação burguesa 
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não foi alterado pelas crises sucessivas, mudando apenas a hegemonia 
política das oligarquias regionais e o peso relativo das frações de classe 
dominante, mas preservando – em qualquer tipo de regime de go-
verno – as relações de domínio fortemente autoritário e politicamente 
excludente das “classes subordinadas”. Nossas “modernizações conser-
vadoras” tampouco suprimiram o caráter rentista e patrimonialista de 
nossas oligarquias no processo de acumulação de capital e de poder. Este 
caráter, embora modificado, mantém-se tanto na dinâmica da expansão 
mercantil-agrária como no processo de acumulação urbano-industrial, 
marcando como característica fundamental os empreendimentos do 
nosso patronato nacional.

A meu juízo, estas são as raízes estruturais profundas da nossa impos-
sibilidade de “completar a revolução democrática burguesa”, tão sonhada 
pelas nossas elites progressistas liberais, ou da hegemonia da burguesia 
industrial, como suposto por vários teóricos da esquerda durante o seu 
período de crença no “etapismo”. Retomando as evidências históricas 
que dão suporte a esta tese, podemos alinhar as seguintes considerações:
1. As raras passagens pela democracia política nunca conseguiram esta-
belecer um Estado de Direito com instituições capazes de conter dentro 
delas o seu próprio aperfeiçoamento e a moldura de regulação das lutas 
de classe, mesmo que fossem interoligárquicas, e muito menos tolerar 
a irrupção dos movimentos sociais urbanos e rurais. As sucessivas mu-
danças de regime político, da forma autoritária explícita para a forma 
mais branda de pactos constitucionais democráticos, jamais con se-
guiram incorporar os conflitos verticais das classes populares. A dizer a 
verdade, os pactos políticos democráticos não foram capazes de aceitar 
sequer a luta das classes médias e de seus intelectuais – radicalizados em 
sua indignação contra o arbítrio político das elites e a opressão do poder 
econômico – e quase sempre terminaram em golpe militar. Esta instabi-
lidade política do pacto conservador deu bastante trabalho à imaginação 
criadora dos nossos bacharéis nas sucessivas revisões constitucionais a 
que se dedicam com afinco há mais de um século.
2. Nossas “transições democráticas”, além de periodicamente interrom-
pidas, nunca alteraram o caráter concentrador da acumulação da riqueza 
capitalista, da distribuição de renda, ou a marginalização econômico-
social permanente de uma parcela importante da população. Daí a 
impressão sistemática de que os ideais reformistas ou revolucionários 
estão “fora de lugar”, quando na verdade as idéias postas em prática pela 



214

chamada “sociedade civil” burguesa estiveram sempre no lugar que lhes 
competia: manter o poder econômico e político, nem que fosse abrindo 
mão dos seus princípios “liberais” em economia e, sobretudo, em polí-
tica. Para manter em expansão o capital e assegurar a propriedade do 
território ocupado, nunca deixaram de recorrer ao intervencionismo de 
Estado e ao endurecimento político.
3. O Estado sempre foi chamado a intervir com o propósito de manter a 
segurança e o domínio das nossas classes proprietárias, ou tentar validar 
patrimonialmente o seu estoque de capital acumulado. Para isso foram 
aplicadas políticas macroeconômicas convencionais, qualquer que fosse 
a natureza da filosofia econômica (liberal, intervencionista, agrarista 
ou industrialista) das burocracias do poder. A rigor, a releitura das polí-
ticas econômicas dos últimos cem anos nos conduziria fatalmente a uma 
“macroeconomia da riqueza” e não a uma macroeconomia definida pela 
renda e pelo emprego. Assim, todas as tentativas reformistas visando à 
democratização da propriedade ou à ampliação dos direitos sociais en-
contraram sempre resistências ferozes e tenderam sistematicamente a 
extravasar os limites de tolerância do pacto oligárquico de dominação 
interna, estabelecido pelo famoso “pacto de compromisso” das elites lo-
cais e regionais. Foi preciso uma centralização forte de poder, no Estado 
Novo, e uma violenta mudança nos “ares do mundo” para que se estabe-
lecesse a primeira legislação social de enquadramen- to do mal chamado 
“mercado de trabalho”.
4. Creio que há evidências que apontam também para certas caracte-
rísticas das “rupturas políticas”. Os pactos políticos de governabilidade 
terminaram entrando em desagregação devido aos conflitos das elites 
políticas territoriais agravados pelos avanços, embora lentos, da luta de 
classes vertical. Ambos os conflitos se tornam mais fundos quando ocorre 
a ruptura periódica do elo frágil entre o dinheiro mundial e o nosso di-
nheiro local inconversível. Nesta situação, quer se trate de um pacto 
político liberal, quer seja ele garantido pela ordem interna das armas, 
é necessário restabelecer o pacto oligárquico mudando as alianças polí-
ticas regionais, sempre levando em conta, porém, que São Paulo continua 
a ser o centro econômico dominante, embora, em compensação, nem 
sempre esteja no comando do poder político central. É preciso também 
inventar periodicamente uma nova moeda para garantir o valor do ca-
pital privado, seja revalorizando o patrimônio bruto, seja depreciando 
as dívidas. As políticas monetária e cambial sempre foram, por isso, o 
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instrumento mais usado de política econômica, já que permitem, em úl-
tima instância, encaixar os passivos privados junto ao Tesouro Nacional, 
isto é, “socializar as perdas”.

A ideologia da ordem permeia o caráter autoritário que caracteriza 
os sucessivos regimes de governo depois da proclamação da República 
e “justifica” as periódicas intervenções militares como exercício de um 
“poder arbitral”. Ordem e progresso sempre significaram, em última ins-
tância, domínio sobre a terra e as classes subordinadas e acumulação “fa-
miliar” de capital e de riqueza, qualquer que fosse a inspiração ideológica 
– positivista ou liberal – das elites no poder. Nunca se conseguiu consti-
tuir, por isso, nenhuma espécie de consenso amplo que desse autonomia 
à chamada “sociedade civil” e permitisse governar de forma democrática 
e “republicana” o nosso país. As inúmeras Constituições nunca tiveram 
vida longa e, a rigor, o princípio republicano de que “todo poder emana 
do povo” foi sistematicamente atropelado pelas “elites” políticas que 
sempre optaram pelo proverbial “fora do Estado não há solução!”.

Entre a proclamação da República e a instalação do último regime 
militar, em 1964, as Forças Armadas foram se estruturando com a mu-
dança progressiva da doutrina e da forma de organização das escolas mi-
litares e dos estados-maiores, mas afirmando sempre o binômio  Ordem 
e Segurança Nacional, sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial. 
Em 1964, porém, já tinham alcançado uma visão geopolítica e geoeco-
nômica diante da ordem mundial que pode ser sintetizada no binômio 
Segurança e Desenvolvimento, e que as converteu, de fato, no único 
“poder nacional”: não mais árbitro da luta política, mas mentor dos des-
tinos do próprio desenvolvimento capitalista associado. Projetos explí-
citos de “grandeza nacional” só ocorreram, porém, com o Estado Novo 
de Vargas e com o projeto geiselista, coincidentemente em períodos de 
crise da ordem mundial. Ambos tinham como objetivo estratégico fazer 
do Brasil uma potência intermediária com certa autonomia de vôo e he-
gemonia no Cone Sul da América Latina.8

Entretanto, nem os projetos “nacional-desenvolvimentistas” nem 
os sucessivos pactos oligárquicos liberais ou autoritários encontraram 
tempo, dinheiro ou razão suficiente para levar adiante a reforma agrária 
e o ensino básico universal, apesar de serem ambos recorrentemente 

8 Os dois projetos encontraram como limite o poder da potência dominante quando 
ela, completadas as suas “tarefas” na reorganização da ordem mundial, sempre re-
toma o seu projeto de domínio absoluto na região, expresso desde a Doutrina Monroe.
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considerados indispensáveis ao desenvolvimento de uma nação mo-
derna, mesmo na voz de certas elites conservadoras mais lúcidas.

Em resumo, o fato de nossa “revolução democrático-burguesa” conti-
nuar “incompleta” não se explica cabalmente pelo caráter tardio e perifé-
rico do nosso capitalismo, nem pelo caráter atrasado ou de dependência 
cultural das nossas elites. Tampouco pode ser atribuído ao comporta-
mento dos nossos burocratas de Estado, que sempre procuraram centra-
lizar o poder, já que isso não impediu muitos outros países de capitalismo 
tardio e periférico de levar a cabo as reformas agrárias e de ensino reque-
ridas pelas suas modernizações conservadoras.  As nossas “revoluções 
pelo alto” sempre foram uma “falsa via prussiana”,9 entre outras razões, 
porque as elites dominantes do país não tinham nenhum espaço geopolí-
tico para conquistar nem tampouco estavam em condições de levar o ca-
pital monopolista nacional ao seu destino de sustentáculo do progresso 
técnico autônomo e de “potência”. Nem reformas de base (veto interno), 
nem potência militar (veto externo)!

Do ponto de vista econômico, o talento multipolar da dominação 
interna revelou-se, porém, extremamente  eficiente, na forma desigual 
e combinada como foi conquistada e articulada a ocupação capitalista 
do território nacional, produzindo simultaneamente vários focos de 
expansão do mercado interno e excedentes exportáveis regionalmente 
diversificados. Produziu-se, com esse processo de expansão territorial, 
várias burguesias e oligarquias regionais que contrabalançavam a sua de-
cadência econômica “cíclica” com um maior peso político relativo junto 
ao governo central, onde quer que ele estivesse. O Estado nacional brasi-
leiro, por sua vez, sempre avançou em sua vocação centralizadora a partir 
de sucessivos conflitos e pactos das oligarquias regionais e destas com as 
elites de negócios internacionalizados. 

A “ordem das elites de negócios”, sem mudar as leis básicas de pro-
priedade (que datam de 1850), sempre foi capaz de mudar as “regras” de 
aplicação da lei e fazer “contratos de gaveta”, produzindo assim uma so-
ciedade mercantil em constante busca de acumulação patrimonial. Desse 
modo, não se constituiu nunca uma ordem civil bur- guesa capaz de se 
auto-administrar nos marcos da universalização da lei e das “normas de 
mercado”, tão apregoados por nossas elites bacharelescas e por nossos 

9 FIORI, J. L. Sonhos prussianos, crises brasileiras: leitura política de uma industria-
lização tardia. In: FIORI, J. L. Em busca do dissenso perdido. Rio de Janeiro, Insight 
Editorial, 1995.
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ministros liberais. Recorrendo periodica- mente a golpes militares ou 
a intervenções políticas salvacionistas, o férreo pacto de poder conser-
vador das classes dominantes não permi- tiu, até hoje, uma acumulação 
política de forças populares que levasse a uma participação societária 
ampliada, capaz de produzir uma verda- deira ordem democrática.

A luta de classes no capitalismo brasileiro
Apesar de 150 anos de crescimento quase ininterrupto, o capitalismo bra-
sileiro não conseguiu nunca completar a conversão das três “mercadorias 
especiais” – terra, trabalho e dinheiro –, transformando-as em mercado-
rias gerais “universalizantes”. Nenhum desses “mercados” – fundadores 
das relações sociais capitalistas de produção clássicas –  funcionou a 
contento no Brasil até o final do século XX e, portanto, a pró- pria cons-
tituição das classes é problemática, dando lugar a um sem- número de 
controvérsias sobre “modos de produção”, relações semifeudais, frações 
de classe etc.10

A luta de classes no Brasil é, portanto, um tema difícil de tratar; ela 
abrange vários problemas mal-resolvidos que vão da constituição eco-
nômica e social das classes até o “espaço” territorial e político do con-
flito dessas mesmas classes. Mas a dificuldade fundamental do ponto de 
vista do avanço da luta das classes populares é o caráter heterogêneo das 
classes subordinadas.

O chamado “mercado” de terra sempre foi uma ficção, tanto do ponto 
de vista jurídico como do social. A ruptura das sesmarias portuguesas 
de 1824 foi consolidada em 1850 pela Lei de Terras, um dos primeiros 
diplomas que os senhores do Império brasileiro construíram como afir-
mação de sua condição simultaneamente burguesa e oligárquica. Base de 
poder territorial das oligarquias regionais, sua intenção “modernizante” 
é explícita na lei. Estabelece formalmente um “mercado” de terras, já 

10 A literatura sobre o assunto é interminável, embora mais recentemente tenha pre-
dominado a escola de sociologia paulista, fundada sob a orientação de Florestan 
Fernandes, que afirma o caráter burguês do pacto de dominação. Embora as aná-
lises da dependência de F. H. Cardoso e do populismo de F. Weffort tenham per-
dido sua eficácia intelectual, o mesmo não aconteceu com a contribuição de M. S. C. 
Franco para o entendimento do lugar dos excluídos. O seu clássico Homens livres na 
ordem escravocrata pode ser estudado com pro- veito até hoje, embora sua análise 
sociológica das relações de violência fami- liar predominante de então tivesse de ser 
completamente reatualizada por cau- sa das condições distintas que prevalecem nas 
“comunidades clausuradas” das grandes metrópoles contemporâneas.
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que estas só podem ser obtidas por “compra e venda”, mediante escritura 
registrada em cartório. Assim nasceu um dos mais antigos e rentáveis ne-
gócios patrimonialistas do capitalismo brasileiro: os cartórios privados 
que dão “fé pública”, onde foram e são praticados verdadeiros estelio-
natos que geraram a fortuna súbita de vários aventureiros e provocaram 
a ruína e a expulsão de milhares de ocupantes, posseiros, assentados e 
trabalhadores da terra. O cadastramento das propriedades na União, nos 
estados e municípios continua até hoje sendo um verdadeiro novelo, ta-
manha é a quantidade de camadas sobrepostas de títulos falsos de pro-
priedade. Estimativas recentes dos registros públicos indicam que mais 
de 80% das propriedades rurais e urbanas não possuem titulação legal.

A discussão sobre os direitos de posse e propriedade, bem como 
sobre o uso público e social da terra, arrasta-se desde o Patriarca da 
Independência até os nossos dias. Os “liberais progressistas” do século 
XIX foram sistematicamente derrotados; os reformistas do século XX ti-
veram um destino pior: muitos deles pagaram com a cadeia e o exílio 
suas pretensões de democratização da propriedade. Mas alguns dos que 
sobraram na década de 1990 esqueceram o que pregaram ao chegar ao 
poder em 1995: foram e são coniventes com esta “ordem natural” das 
coisas, invocando mais uma vez as “raízes” no nosso passado colonial.

A terra continua a ser hoje, depois de quase 200 anos da proclamação 
da Independência, um instrumento de domínio político e de va- lori-
zação patrimonial privada e nem sequer se tornou – como pregavam 
Adam Smith e, depois, os economistas neoclássicos – dominantemente 
um fator de produção. Vejam-se as discussões intermináveis sobre “ter- ra 
produtiva”, cujo sentido é protelar qualquer avanço sério da tese sobre o 
uso social da terra expressa nas Constituições recentes, desde o Estatuto 
da Terra do governo Castelo Branco.

Sobre o “mercado” de dinheiro, sua permanente regressão, sua co-
lagem e sua ampliação desmesurada e seu caráter eminentemente espe-
culativo nas últimas três décadas têm sido minha obsessão desde 19789. 
A criação do dinheiro indexado, iniciado na gestão Bulhões-Campos, ga-
nhou foros de verdadeira “ciranda financeira” a partir da criação do mer-
cado financeiro da dívida pública. Isto permitiu ao Estado arbitrar o valor 
do capital das várias frações burguesas nacionais, privilegiando o capital 
financeiro bancário, mas mantendo os demais protegidos contra a des-
valorização da moeda. Com a colagem do dinheiro nacional ao mercado 
especulativo internacional, ocorrida depois de 1992, a arbitragem do 
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valor da nossa moeda deslocou-se do poder público para as praças finan-
ceiras globais. Como o árbitro político-econômico não é mais o Estado, 
podemos dizer que terminou o “desenvolvimento nacional associado”, 
porque não há mais comando interno de decisões sobre a valorização 
privada do capital. A pergunta cabível não tem resposta, a não ser do 
ponto de vista político. Conseguirão as elites brasileiras recuperar para 
o controle do Estado nacional a flutuação do valor da moeda? Se não 
forem capazes, não haverá denominador comum da riqueza nacional. 
Afinal, tudo o que era sólido está se desmanchando no ar ou sendo apro-
priado pelo capital financeiro internacional. Esta é uma das questões que 
a esquerda tem enuncia- do com maior clareza.

Passemos agora ao problema da “mercadoria submetida” – o trabalho 
assalariado. A história da formação do “mercado de trabalho” foi lenta 
e dolorosa. A fuga para a frente das populações expulsas do território 
rural ou urbano deu lugar a formas de trabalho e ocupação que repro-
duziam, na fronteira de expansão da acumulação capitalista, as relações 
econômicas e sociais desiguais e combinadas que constituem a marca 
mais forte da heterogeneidade estrutural da sociedade brasileira. O tra-
balho só tardia e parcialmente se constituiu como “trabalho assalariado” 
e, portanto, os trabalhadores, como classe incluída e submetida ao modo 
de produção capitalista, são apenas uma parte da população economica-
mente ativa. Uma parcela muito numerosa da população é excluída de 
forma permanente do chamado mercado de trabalho e empurrada para 
relações sociais que podem continuar mercantis, mas não são especifica-
mente capitalistas, alcançando inclusive a marginalidade completa.

O exemplo mais acabado, por sua longevidade, da heterogeneidade 
de relações sociais é o que aconteceu com a cana-de-açúcar. Trata-se de 
uma produção resistente e permanente, na qual as formas de exploração 
de mão-de-obra evoluíram da grande empresa mercantil-escravista do-
minantemente exportadora, passando pela regressão secular do binômio 
latifúndio-minifúndio – que se mantém localmente até hoje –, até chegar 
à agroindústria contemporânea, na qual as relações de produção cap-
turam várias formas desiguais e combinadas de exploração do trabalho.

A precariedade das relações de trabalho dos “homens livres” nas 
brechas, sobras e resíduos da grande empresa mercantil-escravista 
repete-se sob mil formas nos períodos seguintes do desenvolvimento 
do trabalho assalariado, no complexo cafeeiro (integração-expulsão), e 
mesmo no processo de industrialização (rotatividade, informalidade, 
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terceirização), para não falar da construção civil. O fenômeno conti-
nuado de migrações internas gigantescas não tem garantido um terri-
tório comum que permita a contigüidade e a realimentação política da 
luta das classes subordinadas até o último quartel do século XX. Em ver-
dade, nem sequer permitira, até o fim da década de 1970, o surgimento 
de uma classe trabalhadora com um partido politicamente unifi- cado, 
capaz de tentar transformar as lutas locais em luta nacional, ou as lutas 
corporativas em luta social global. Desse modo, foi extremamente difícil 
enfrentar o poder concentrado do grande capital, que, apesar de hete-
rogêneo, conseguiu sempre uma unidade conservadora, numa es- pécie 
de síntese pelo avesso das três modernidades seculares: a portuguesa, a 
inglesa e a norte-americana.

A emergência da luta de classes, do ponto de vista de uma “classe tra-
balhadora” nacional, deu-se lentamente no Brasil. As lutas populares 
que permeiam a passagem do Império à República ocorreram, com raras 
exceções, mais entre frações regionais rebeladas contra o chefe local – 
que encarnava o sistema de dominação dos senhores políticos territoriais 
– e menos contra a forma de exploração do trabalho, fosse já no grande 
domínio agrícola, passando pela grande empresa exportadora capita-
lista, cafeeira e mineradora, até alcançar a forma contemporâ- nea dos 
grandes complexos agroindustriais e financeiros. Enquanto a grande em-
presa capitalista tem pelo menos 150 anos de existência, a organização 
dos trabalhadores como classe só começou cerca de 80 anos atrás.

Os dois processos históricos que levaram a luta política de classes à 
colagem com as relações de produção estão ligados às questões agrária e 
sindical. O primeiro, passado o período dos movimentos espasmódicos 
de rebelião dos trabalhadores rurais, levou à organização sob a forma 
de sindicalismo rural, ligas camponesas e, mais recentemente, o MST 
(Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra). O segundo, ligado à 
questão sindical urbana, constituiu-se a partir da inserção capitalista as-
salariada nos portos, fábricas e em grandes empresas públicas e privadas 
do grande capital associado. Sua representação político- ideológica foi 
feita historicamente no século XX, em forma descontínua pelos anar-
co-sindicalistas, comunistas, trabalhistas históricos e mais tarde pelo 
Partido dos Trabalhadores (PT).

Dadas a brutalidade do sistema de dominação, a recorrência auto- ri-
tária do sistema político e a exclusão social periódica de frações da po-
pulação economicamente ativa já incorporada ao mercado de trabalho, 
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as lutas sociais combinam, em várias conjunturas, movimentos sociais 
recorrentes de resistência à violência dos “senhores” – sejam eles civis ou 
militares –, com lutas de classe propriamente ditas, além de com movi-
mentos de classes médias radicalizadas.

O periódico desmantelamento ou ilegalidade em que foram colocadas 
as forças políticas de esquerda tem dado lugar a oscilações freqüentes 
na ideologia dos seus quadros intelectuais e dirigentes. Assim, os par-
tidos de esquerda tendem a passar periodicamente por movimentos 
recorrentes de insurgência, marchas ou guerrilhas, alianças de classes 
subordinadas (operário-camponesa) contra todas as classes dominantes 
e frentes amplas (antiimperialistas e/ou antiautoritárias). Estas alianças 
se desfazem quando os conflitos se atenuam, quando são der- rotados 
pelas forças da ordem ou quando a tarefa a que se propuseram (restau-
ração democrática) parece terminada. A história é recorrente em todas 
as décadas, pelo menos a partir dos anos 30 do século XX.

Os partidos da esquerda organizada têm uma história dolorosa no 
Brasil porque, quase sempre, esta foi interrompida no nascimento. 
Tornam-se rapidamente ilegais ou, quando legais, não ultrapassam os 
“partidos de quadros”, com alianças mais amplas determinadas pela con-
juntura e com a maioria dos quadros dirigentes provenientes das classes 
médias radicalizadas e não dos movimentos populares. Foi assim com 
o PC (Partido Comunista) e suas dissidências, com a Aliança Nacional 
Libertadora (ANL), com os movimentos sociais de estudantes de 1968 e 
com várias lutas contra a ditadura na década de 1970. No entanto, com 
o avanço do processo de industrialização e de exclusão social e com a 
longa duração da ditadura militar, que pôs fora da vida política nacional 
a geração de esquerda de 1968, surgiu a novidade histórica do Partido dos 
Trabalhadores, em 1980, que já leva 20 anos de existência legal.

A fundação do PT ocorreu no auge do movimento de massas e da 
luta pela redemocratização, depois de um longo período ditatorial. 
Juntou quadros dos movimentos sociais de base (trabalhadores rurais 
e urbanos), apoiou-se e foi dirigido por quadros do movimento ope-
rário renovado e só depois incorporou entre seus dirigentes intelectuais 
orgânicos provenientes de diversas frações dos partidos de esquerda 
(dissidências dos PCs, da Ação Popular e trotskistas). Nasceu com um 
programa de socialismo democrático, por oposição ao socialismo real, 
antes mesmo da sua derrota histórica, tentando manter a sua própria 
democracia interna no que tange à discussão ideológica e à organização 
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de tendências. A representação proporcional de todas as tendências na 
direção nacional de quadros vai mudando de acordo com a sua força ter-
ritorial, social e ideológica, embora a hegemonia dos quadros paulistas 
seja inegável, dada a maior concentração econômica e política do capita-
lismo em São Paulo.

O PT nasceu tardiamente no Brasil, no final da nossa Segunda 
Revolução Industrial, quando as condições econômicas e sociais sofreram 
rápida e grave deterioração, a partir da crise da dívida externa. Do ponto 
de vista das condições internacionais, afirmou-se contra a maré mon-
tante do liberalismo que começou a desagregar os partidos de esquerda 
europeus. A partir do agravamento do desemprego na década de 1990, 
a organização sindical não diminuiu, mas sofreu um duro golpe com o 
“desclassamento” de parte dos seus quadros provenientes dos grandes 
sindicatos urbanos da atividade privada (metalúrgicos e bancários), dos 
sindicatos rurais e de trabalhadores das empresas estatais.

Os movimentos sociais de base, apesar de sua expansão territorial e de 
possuírem quadros de organizações de esquerda, nasceram apoiados na 
Igreja Católica progressista, em franca decadência dentro da hierarquia 
eclesiástica e, hoje, praticamente concentrada nos movimentos popu-
lares do campo. A maior parte da população marginalizada das grandes 
cidades tem tomado crescentemente dois caminhos de “sociabilidade”: 
as diversas formas de crime organizado e as várias igrejas cristãs não-
católicas. Os trabalhadores sem carteira de trabalho assinada mas alta-
mente imbuídos dos valores da sociedade de mercado, numa espécie de 
“americanismo tropical”, expandem aceleradamente as igre- jas do reino 
de Deus. Outra vez mais, e para tristeza de todos os iluministas, em par-
ticular os do falecido “departamento francês do ultramar”11 , deixam de 
valer os “universais racionais” e voltam à baila a questão territorial e a 
questão teocrática, para não falar da proliferação de novos “dirigentes 
políticos” celerados, provenientes das grandes metrópoles e/ou de novos 
territórios onde campeia o tráfico de drogas.

O problema da atual crise do movimento dos trabalhadores e do 

11 A instauração de nossa ciranda financeira interna (na década de 1970) foi objeto de 
um capítulo da minha tese de titular (Ciclo e crise, 1978), do livreto que escrevi com J. 
C. Assis, O grande salto para o caos, de 1985, e, desde então, continuei sem parar, até 
quase me tornar uma “monetarista de esquerda”. Na verdade, minha volta às reflexões 
sobre desenvolvimento interno e “projeto nacional”, que mestre Furtado nunca aban-
donou, prende-se tanto à minha situação de militância como ao impasse em que se 
encontram mergulhadas a economia e a sociedade brasileiras deste fim de século.
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socialismo democrático não é o fenecimento do operário industrial, nem 
a substituição da luta de classes pelos movimentos sociais – visão dos 
sociólogos contemporâneos, organizações não-governamentais etc. O 
problema central é o destino dos partidos de classe. Às dificuldades reais 
por que passam as classes trabalhadoras no mundo agregue-se, no Brasil, 
a necessidade de reformular a “questão nacional” diante do avanço do 
moderno imperialismo, sem voltar à tese cediça da “aliança com a bur-
guesia nacional” para tentar chegar ao poder.

Não conheço nenhuma teoria da “revolução social” aplicável ao Brasil 
na atual conjuntura: nem a da revolução democrático-burguesa, nem 
a da revolução socialista, nem a da libertação nacional. O “clamor das 
ruas”, isto é, as gigantescas manifestações de massas do período de re-
democratização, foi substituído pela violência surda ou aberta dos des-
possuídos, pela luta sindical setorial ou pelos movimentos sociais dos 
que foram “desclassados” ou desqualificados no período recente de afir-
mação truculenta das políticas neoliberais. A repressão organizada do 
Estado foi substituída pela repressão caótica das “forças da lei”, ou pelo 
terror acelerado dos senhores de territórios, reais ou virtuais, da terra, 
do dinheiro e da droga. Assim, a reconstrução de um Estado democrá-
tico e republicano é provavelmente apenas uma aspiração consciente dos 
cidadãos, isto é, dos incluídos. Mas, e os excluídos da cidadania, como 
chegarão a ela sem a luta de classes? Esta é a pergunta a que só a evolução 
dos partidos de esquerda, sobretudo do PT, e das lutas populares po-
derá dar resposta na prática. Talvez, por vários caminhos aparentemente 
divergentes, afinal se encontrem plataformas de luta institucional, so-
cial e popular que convirjam para a emancipação das classes oprimidas. 
Infelizmente as tendências políticas européias, asiáticas e latino-ame-
ricanas não nos ajudam muito como “modelo”, nem como apoio em 
nossas lutas. As tendências regressivas do capitalismo con- temporâneo, 
sob forte hegemonia norte-americana, têm posto na defensiva desde os 
sindicatos até os políticos conservadores clássicos. O neoliberalismo, 
como doutrina e como prática, envolveu desde os democratas-cristãos 
até os social-democratas de todos os matizes que tentaram reagrupar-se 
sob o grande manto esfarrapado da Terceira Via. Confusões ideológicas à 
parte, e mesmo aceitando que o regressismo conjuntural possa ser mais 
duradouro, só posso terminar este ensaio com as palavras de mestre 
Furtado na sua constante busca pela existência de uma nação brasileira: 
“O ponto de partida de qualquer novo projeto alternativo de nação terá 
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que ser, inevitavelmente, o aumento da participação e do poder do povo 
nos centros de decisão do país” (grifo meu).

Para nós, militantes de esquerda, esta conclusão nos leva de volta às 
velhas discussões de mais de um século, oxalá reatualizadas. A primeira 
delas é a da representação e da participação direta popular nas decisões. 
Evidentemente, as experiências populares de participação no poder local 
são de natureza diferente das que afetam os centros de decisões do país. 
Podem, quando muito, ser um processo de aprendizado de cidadania e 
de democratização republicana na organização popular da sobrevivência 
e da vida cotidiana. Participar dos centros de decisão, isto é, dos poderes 
centrais, sobretudo do Executivo, não significa apenas ganhar a eleição; 
passa pelo problema das alianças políticas de sustentação para exercê-lo, 
mantendo a hegemonia das classes trabalhadoras.

Para os que sofrem a tentação da “tomada do poder revolucionário”, 
convém lembrar que a revolução socialista inspirada na idéia de “ditadura 
do proletariado” não se deu na tomada do Palácio de Inverno, mas com 
a derrota do exército branco pelo exército vermelho e, posteriormente, 
com a ditadura do partido sobre as duas burocracias, civil e militar, do 
Estado. Esta ditadura, por sua vez, deu lugar a desastres totalitários e 
posteriores regressões que se querem evitar. Por outro lado, é difícil de-
finir socialismo democrático senão como um processo de luta de classes 
que deve ser conduzido por partidos de trabalhadores abertos a todas as 
experiências de participação popular autônoma.

Finalmente, a “questão nacional” volta à tona com mais força que 
nunca nos países da periferia, porém, desta vez, dificilmente será vito-
riosa a hipótese do populismo ou do autoritarismo nacionalistas. Não se 
trata, tampouco, de ressuscitar a tese da “burguesia nacional”, até porque 
os centros de decisão do país estão escapando ao controle do seu pacto 
de dominação interno, velho, de 150 anos. O imperialismo, em seu atual 
estágio de “globalização”, tornou mais destrutivo que nunca o poder do 
dinheiro internacional, retomando algumas das suas políticas clássicas, 
sem permitir, no entanto, a internacionalização do mercado de trabalho, 
nem a ampliação da luta de classes internacional, típicas do final do sé-
culo XIX, ou as lutas bélicas interimperialistas do século XX. Assim, a 
luta capital versus trabalho e a luta nação versus império estão ambas 
na ordem do dia, mas se apresentam cruzadas de forma inusitada e não 
como enunciadas no marxismo clássico, ou mesmo na experiência prévia 
latino-americana.
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O Brasil, por ser um país excêntrico à ordem capitalista central – em-
bora submetido a ela –, nunca sofreu ameaça bélica externa a seu Estado 
nacional, mas tampouco conseguiu construir uma nação democrática e 
independente do ponto de vista dos interesses das classes subordinadas. 
Permeado por conflitos sociais de toda a natureza, dispõe, porém, de 
fortes organizações nacionais dos trabalhadores e do maior partido de 
esquerda da América Latina, tendo, portanto, condições de travar uma 
luta de classes original. A condição lógica, mas não “historicamente ne-
cessária”, é que os espaços de conflito populares de múltiplas dimensões 
possam tornar-se convergentes pela primeira vez em nossa história. 
Desse modo, as lutas da conjuntura, se orientadas por uma coordenação 
política nacional flexível, mas lúcida, podem ser capazes de alterar as 
tendências de longa duração do nosso capitalismo tardio e autoritário. 
Os avanços populares estão sendo conquistados palmo a palmo, mas a 
resistência popular está sendo acompanhada de mudanças estruturais 
não controláveis. Seja como for, a história está aberta, a luta está se espa-
lhando e se aprofundando e o futuro já começou.
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Capítulo XII 

Capital, Trabalho e Intelligentsia – 

modernização e desenvolvimento no 

pensamento de Celso Furtado1

Vera Alves Cêpeda2

Introdução
Impossível analisar o processo de constituição e transformação da socie-
dade brasileira sem discutirmos tanto o problema econômico quanto o 
fenômeno histórico do desenvolvimentismo e, neste, a contribuição la-
pidar da obra de Celso Furtado. No primeiro aspecto, o indiscutível fato de 
nosso surgimento no horizonte das nações na moderna forma mercantil 
de colônia – termos nascido ´capitalistas´ como afirma Caio Prado Jr – 
fez com que problemas referentes ao mundo da produção, da circulação 
e da acumulação orientassem e balizassem grande parte da arquitetura 
social, política e cultural do país. O próprio tempo histórico de nossa 
´descoberta´ como braço avançado das metrópoles europeias na fase de 
expansão do mercantilismo já era expressão do espírito da modernidade 

1 Publicado, originalmente, em:  Cepeda, V. A. (2010). Capital, Trabalho e Intelligentsia 
– Modernização e Desenvolvimento no Pensamento De Celso Furtado.  Idéias, 1(2), 
71-94. https://doi.org/10.20396/ideias.v1i2.8649293  Disponível em: https://perio-
dicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/ideias/article/view/8649293/15848 

2 Possui graduação em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo, mestrado e 
doutorado em ciência política, também pela USP, e pós-doutorado em ciência polí-
tica pelo IESP/UERJ. Atualmente é professora do Departamento de Ciências Sociais 
da Universidade Federal de São Carlos/UFSCar na graduação, atuando nos Programas 
de Pós-graduação em Ciência Política (PPGPol) e  em Sociologia (PPGS). Desenvolve 
pesquisas no campo do pensamento político e social brasileiro, com especial atenção 
para o tema das interpretações sobre o Brasil.

https://doi.org/10.20396/ideias.v1i2.8649293
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/ideias/article/view/8649293/15848
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/ideias/article/view/8649293/15848
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e do movimento de racionalização que se cristalizaria depois no modelo 
de sociedade (divisão mecânica da solidariedade), da economia de mer-
cado, na cultura racional (razão, trabalho e riqueza – tríade que compõe 
o ethos da modernidade como cálculo racional), na noção de indivíduo 
(e individualismo) e das diversas formas de contratualismo que ganhou 
melhor formato no modelo de Estado/ Nação. Este cenário é importante 
para destacar que no estudo da história nacional moderno e economia 
são duas faces de um mesmo problema. Até mesmo a definição de ar-
caico que se possa aplicar as características do Brasil Colônia ou Império, 
por exemplo, distanciam-se radicalmente do Ancien Régime presente no 
passado de outras nações. O paradigma da ´herança colonial – ´escra-
vista, latifundiária, monocultora e mercantil-exportadora – origina-se, 
como afirmam Simonsen, Caio Prado Jr e Furtado, de uma adequação 
de nossa economia aos padrões internacionais gerando como corolário 
formas particulares de instituições e sociabilidade.

Hoje há praticamente um consenso sobre essa leitura, mas é resul-
tado de um processo social razoavelmente recente e se consolida quando 
a dimensão econômica tornou-se o epicentro da vida nacional trans-
formando-se, também, no leitmotif da vida intelectual. Esse encontro se 
deu com a questão do planejamento que emerge no debate brasileiro no 
início dos anos 40 e aparece sintetizado na teoria do subdesenvolvimento 
– talvez a mais vigorosa peça de artilharia intelectual sobre a formação 
histórica brasileira (pensando especificamente a elaboração proposta 
por Celso Furtado). Nela, cronologia, problemas institucionais, fases, 
estruturas sociais, conflitos e representações são articulados numa teoria 
totalizante capaz de explicar os momentos históricos como elos de uma 
cadeia dinâmica de eventos. A teoria do subdesenvolvimento é capaz, 
também, de estabelecer uma ponte entre a história mundial e o percurso 
da história nacional, anelando interno e externo e simultaneamente co-
locando a singularidade nacional como parte integrante no modelo or-
bital de uma modernidade heterogênea. No campo político, a teoria do 
subdesenvolvimento tornou-se uma proposta atraente e eficiente para se 
pensar o dilema da nação, substituindo temas anteriores como o “cadinho 
das raças”, a debilidade institucional ou o atraso meramente político por 
uma teoria mais sofisticada e mais atualizada com os parâmetros em 
voga mundialmente3. A condição periférica associa-se com o paradigma 

3 É importante lembrar que a fase posterior aos anos 20 corresponde, no âmbito mun-
dial, ao    esfacelamento da hegemonia do pensamento liberal (no campo econômico 
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da Revolução Burguesa: para sermos modernos é necessária a forma ca-
pitalista, urbano-industrial; para sermos modernos é necessário mudar 
a economia para alcançarmos uma estrutura social e política também 
moderna. Conceitos como etapismo ou dependência permitem enxergar 
racionalmente nosso atraso e, também, procurar forma identicamente 
racionais de superação: ao invés de fardo, fase; ao invés de determinismo 
histórico, esforço da vontade política de transformação.

Dessa maneira a economia alcançou o privilegiado status analítico 
anteriormente exclusivo do ensaísmo político ou cultural e subverte a 
ordem dos fatores – a construção da nação passa por mudanças na es-
trutura econômica.

A proposta de reflexão deste trabalho começa com o a emergência 
histórica da dobradinha conceitual subdesenvolvimento/ desenvolvi-
mentismo, procurando ressaltar seu vínculo com a dimensão política. 
Uma ressalva importante sobre o desenvolvimentismo é que ele tem sido 
tratado na literatura nacional (quer nas abordagens produzidas pelas 
Ciências Sociais, pela Economia ou pela História) como um fenômeno 
histórico, como um conceito-síntese para uma época e sob essa homo-
geneidade conceitual, deixando de lado a riqueza do processo histórico 
que o gerou. O problema é que sob a rubrica do subdesenvolvimento três 
pontos ficam obscurecidos: sua imbricação original na tese do subdesen-
volvimento (produto cognitivo e teórico); sua conversão em estratégia ou 
técnica para promoção do desenvolvimento (campo da ação política) e a 
qualidade da finalidade que se propõe alcançar (projeto político-social, 
campo das ideologias, definição de que tipo de desenvolvimento deve ser 
alcançado).

Assim, adoto como ponto de partida investigativo a existência da 
heterogeneidade de temas, tratamentos, filiações e representação de 
interesses que se abrigaram no período sob o projeto histórico do de-
senvolvimento planejado e conduzido pelo Estado. Sabendo que este 
momento corresponde a um ponto de inflexão no rápido processo de 
modernização econômica que já vinha ocorrendo no país, fica fácil as-
similar a implicação de que é nesse momento que se forma um novo 
compromisso social que se baseia na transformação da industrialização 
em questão nacional. Ao observamos o tema do desenvolvimentismo de 

e político) e a emergência de novas matrizes ou modelos societários como o comu-
nismo, os fascismos, a social democracia como respostas alternativas ao modelo ex-
cludente da Revolução Burguesa.
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uma maneira combinada é que fica mais nítida a compreensão do papel 
desempenhado pelas teses furtadianas nesse processo (e sua fácil con-
versão em polo hegemônico no pensamento social brasileiro no período). 
A situação exponencial da obra de Furtado ampara-se na combinação 
feliz de três aspectos: o método, o problema e a proposição. Descrito em 
vários estudos sobre o conjunto da obra desse autor o método se caracte-
rizaria pela heterodoxia ou ecletismo intelectual: abordagem combinada 
de distintas dimensões sociais (economia, cultura, sociologia, história) 
e utilização de conceitos deslocados de várias correntes intelectuais (o 
estruturalismo marxista, a economia do lado da demanda e o regulacio-
nismo keynesiano, a economia nacional de List, o papel das reformas 
institucionais, o historicismo). Olhadas por esse ângulo as concepções 
furtadianas ficam fragilizadas porque, aparentemente, em nome de 
uma necessidade de compreender um objeto singular historicamente, 
o autor recorre a “estratagemas” que resultam, ao final, numa perspec-
tiva caleidoscópica da realidade. O centro dessa questão poderia ser o do 
improviso ou da excessiva criatividade teórica. Proponho, ao contrário, 
uma leitura do método furtadiano como heteróclito na fina adesão de 
Furtado ao método da Sociologia do Conhecimento proposto por Karl 
Mannheim4.

A Sociologia do Conhecimento mannheineana sustenta-se tanto na 
leitura combinada e totalizante do social (autodenominada de método 
da Sociologia Sistemática), quanto na recepção de múltiplos focos de 
interpretação e explicações teóricas, aglutinadas no conceito de síntese 
intelectual. As tarefas da intelligentsia são de dois tipos para Mannheim. 
A primeira, de caráter epistemológico, procura alcançar uma interpre-
tação objetiva do mundo social, que só pode se dar pela concepção de 
que há pontos de interconexão de toda a vida societária no eixo histórico, 
revelados no pensamento social produzidos pelos distintos grupos em 
choque na sociedade. A segunda é o desafio da síntese, uma vez que a 
multiplicidade dos enfoques (flexionados entre a Ideologia e a Utopia) 
é sempre parte expressiva da realidade social (nem ilusão, nem mentira 
ou erro), devendo, então, serem condensados numa explicação unitária 

4 Mesmo que Furtado não tenha explicitamente feito essa afirmação, há nos seus tra-
balhos recorrentes citações de Mannheim (especialmente nas obras autobiográficas); 
mais do que isso, se observarmos o processo de análise desenvolvidos nos textos de 
Furtado podemos detectar claramente o uso da Sociologia Sistemática e uma clara 
filiação à responsabilidade moral da intelligentsia – marca da tese mannheineana.
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(Ideologia total).
Quanto ao problema e a proposição, estes aspectos podem explicar a 

enorme influência e importância do pensamento furtadiano, particular-
mente entre o final da década de 50 até o final dos anos 705. O problema é 
o do atraso, base da interpretação de Furtado sobre a formação do Brasil 
e que configurou sua primeira grande contribuição intelectual na forma 
da teoria do subdesenvolvimento. Como uma interpretação do Brasil, a 
teoria do subdesenvolvimento foi capaz de estabelecer um sólido diálogo 
com a anterior tradição intelectual que tinha como objeto privilegiado 
de reflexão o problema da identidade nacional. Se ´para trás‘ a natureza 
da recepção da teoria do subdesenvolvimento foi promover uma história 
nacional, em seu momento coetâneo esta teoria teria força para avaliar o 
presente e possibilitar uma alternativa de futuro, ambas legitimadas por 
uma rigorosa análise de cunho teórico-econômico e por uma sofisticada 
interpretação sócio-histórica. É nesse desdobramento pragmático que 
a teoria do subdesenvolvimento vira projeto de desenvolvimento. Mas 
nessa metamorfose o problema é com o futuro e, portanto, não se trata 
mais do ser e, sim, do dever ser, abrindo a reflexão para o campo dos va-
lores e o universo das proposições políticas. Este é o eixo da proposição 
e tendo essencialmente um caráter político torna-se uma exigência dos 
estudos voltados ao pensamento social qualificar o projeto de desenvol-
vimento furtadiano, ou seja, desvendar que tipo nação e de moderni-
dade estavam em disputa quando Furtado produziu sua proposta. Por 
extensão, clareando a proposição furtadiana também ficam visível quais 
os outros projetos (e o que representavam) na disputa do período.

Entre o subdesenvolvimento e o projeto desenvolvimentista
Anteriormente foi salientado que o subdesenvolvimento é parte proces-
sual na intelligentsia brasileira, produto de nossa evolução histórica, e, 
portanto, é datado e se corresponde a mudanças reais na estrutura social 
também possui uma paternidade cognitiva. A emergência do tema (e da 
teoria) do subdesenvolvimento tem dois momentos distintos no debate 

5 Os textos que servem de base para este artigo são os produzidos no período mais 
pujante das discussões desenvolvimentistas (perfazem aquele grupo de obras que 
em outro trabalho denominei de ´fase otimista´ da produção furtadiana) Formação 
Econômica do Brasil (1959), Perspectiva da Economia Brasileira (DASP, 1958), A pré
-revolução brasileira (Fundo de Cultura, 1962), Dialética do Desenvolvimento (Fundo 
de Cultura, 1964) e Teoria e Política do Desenvolvimento Econômico (Fundo de 
Cultura , 1967).
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intelectual brasileiro: a abordagem inicial do problema pode ser encon-
trada na seminal obra de Roberto Simonsen, já na década de 1930, e sua 
lapidação teórica mais madura na tese furtadiana dos anos 50. O pro-
blema do atraso ou da inferioridade da nação brasileira frente a outros 
exemplos mundiais mais bem resolvidos é traço constante que move a 
intelligentsia brasileira desde a segunda metade do século XIX. Porém, 
em discurso proferido nos debates da Constituinte de 1934, Simonsen 
firmaria de maneira inédita que “o Brasil é um país pobre, com uma po-
pulação pobre” e que esta pobreza tem base material, originada no fato 
de que na economia nacional “o divisor é sempre maior que o quociente”. 
Se a população era pobre (diferente da compreensão de que estar cir-
cunstancialmente depauperada) era porque o país era pobre, incapaz de 
elevar a renda per capita e nacional. O baixo poder aquisitivo, ao con-
trário do propalado, tinha origem na insuficiência geral da capacidade 
produtiva do país: era estrutural e derivada da fragilidade da economia 
primário-exportadora.

O problema do salário está indissoluvelmente ligado ao  
da  produção.  Todos  ansiamos  –  patrões  e empregados 
do Brasil – que aqui se estabeleça uma justa remuneração 
do trabalho, que todos possam viver a vida digna (...) mas 
se a retribuição do homem é fixada em grande parte pela 
própria produção; se esta é de pequeno valor em relação ao 
volume de mão de obra disponível, como obter um elevado 
quociente se o divisor é fraco e o dividendo cresce continu-
adamente? O nosso grande mal, atingindo todas as classes, 
principalmente a dos trabalhadores, é a insuficiência de 
ganho6.

O atraso qualifica-se agora como debilidade da estrutura econômica, 
incapaz de produzir o mínimo para suprir as necessidades da comuni-
dade nacional. E por mais que a agricultura seja pujante (o que não cor-
respondia mais à verdade, principalmente depois das sucessivas quedas 
do preço do café) a carestia, o mal estar social são expressões cabais de 
que “se o café vai bem, tudo o mais vai mal”. Em Simonsen encontramos 
uma primeira versão da lógica do subdesenvolvimento sob a denomi-
nação de sub-capitalismo, no qual os problemas de pobreza e paupe-
rização da vida social surgem condicionados pela desigual divisão do 
trabalho internacional (nosso modelo mercantil – exportador) e, por 
extensão, pela incapacidade de transitarmos – enquanto economia atra-
sada a situação plena da modernidade apenas alcançada no modelo de 

6 Simonsen, 1940:14.
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uma “civilização machinica” (modelo industrial)7. A afirmação de que 
a condição de economia primário-exportadora era a origem de nossa 
baixa capacidade produtiva permitiu questionar a legitimidade da tese 
das vantagens comparativas e a ordem aparentemente natural das trocas 
no comércio mundial. Se de maneira espontânea a economia “tendia” à 
vocação agrícola, sua incapacidade de gerar a “riqueza da nação” talvez 
apontasse para uma falácia ou equívoco dessa proposição8.

O ritmo e a intensidade da crítica simonseana à economia natural, 
de molde liberal, acentua-se entre 1934 e 1948, sofisticando-se até a de-
fesa inédita do planejamento econômico, mas ainda peca pelo caráter 
descritivo e denunciativo, sem uma leitura rigorosamente teórica que a 
sustente.

Ao contrário, Furtado foi responsável pela blindagem teórica do 
conceito de subdesenvolvimento. Sua análise (encontrada ao longo das 
inúmeras obras produzidas) incide sobre três aspectos importantes do 
fenômeno subdesenvolvimento: seu caráter histórico derivado de uma 
posição das nações na divisão internacional do trabalho (economias cen-
trais e 3 tipos de economias satélites); o desvendamento de sua dinâmica 
de funcionamento com base numa lógica econômica da acumulação e 
concentração crescente de riqueza nas economias centrais; e, por úl-
timo, numa análise tendencial dessa dinâmica em direção ao aumento 
das assimetrias inicialmente apontadas. Furtado avançou em sua tese 
no aprofundamento da ruptura com as categorias do liberalismo am-
parada numa consistente crítica teórica, e essa nova perspectiva econô-
mica permitiu a conversão da teoria do subdesenvolvimento em projeto 
desenvolvimentista.

Examinemos o argumento. Como ruptura inicial com o paradigma 

7 Estes argumentos são desenvolvidos em As crises no Brasil (1930), As finanças e a in-
dústria (1931), A indústria em face da economia nacional (1937), Evolução industrial do 
Brasil (1939), Níveis de vida e a economia nacional (1940), trabalhos onde Simonsen 
elabora as bases originais do tema subdesenvolvimento: a perspectiva da pobreza 
estrutural; a recusa da teoria das ‘vantagens comparativas’ e das virtudes do comércio 
internacional; a critica ao modelo agrário-exportador; a defesa da racionalização da 
economia; e a necessidade de construção de um projeto de desenvolvimento nacional 
(economia e sociedade) rumo ao desenvolvimento pleno da nação – todos ancorados 
na análise do pauperismo nacional.

8 “O café sobre o qual tem repousado todo o progresso do país já está em superpro-
dução (...). É numa política industrial fundada em bases racionais adequadas as con-
dições de nosso meio que teremos que ir buscar, principalmente, a produção de bens 
sociais” (Simonsen, 1931:247).
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liberal encontramos uma análise negativa da combinação do laissez-
faire com a teoria das vantagens comparativas, capaz de engendrar 
novas formas de organização das economias nacionais, distintas do 
modelo final ou padrão das economias desenvolvidas. Furtado assinala 
em Teoria e Política do Desenvolvimento Econômico que a expansão do 
capitalismo central em contato com as estruturas autóctones das socie-
dades coloniais produziu pelo menos dois grupos distintos e subtipos 
de economias: as desenvolvidas, as subdesenvolvidas (divididas em grau 
superior e inferior) e as pobres. Cada uma delas, emergindo do processo 
de transição pré-moderno e moderno (com exceção da última, o circulo 
de ferro da pobreza) geraria dinâmicas e configurações diferentes. A di-
ferença das estruturas econômicas nacionais havia sido prevista no argu-
mento liberal como etapa ou na expansão virtuosa da divisão do trabalho 
– tecnologia – aumento do mercado (na tese smithiana) ou como es-
pecialização otimizada dos recursos produtivos (vantagens competitivas 
ricardianas). O que a teoria furtadiana do subdesenvolvimento coloca 
em xeque é essa interpretação: a inserção na economia mundial geraria 
estruturas sociais e políticas locais anacrônicas, que somadas a lógica de 
transferência e não de repartição dos frutos do progresso técnico esta-
beleceria um outro tipo de economia e de sociedade (diferente na forma 
e no conteúdo das economias centrais, mas necessária enquanto meca-
nismo de realização e drenagem da riqueza). O desenvolvimento capita-
lista aparece assim como desigual e combinado, e não pode mais oferecer 
uma única visão de progresso para todas as posições no amplo espectro 
das trocas mundiais.

Um segundo ponto, é que a intensificação das assimetrias e o au-
mento de drenagem de riqueza das economias reflexas em direção às 
economias centrais também desqualificaria o princípio axiomático das 
virtudes da competição e do equilíbrio final promovido pela mão invi-
sível do mercado. Ao contrário, a condição de subdesenvolvimento é a de 
“filho bastardo” da mão invisível e a permanência dessa lógica impediria 
o sonho de constituição da independência econômica e da autonomia 
nacional. Como alternativa, Furtado (como os demais cepalinos), apon-
tava a necessidade de planejamento artificial do desenvolvimento econô-
mico. Longe da economia natural e espontaneamente ordenada surgem 
as estratégias da planificação e da regulação econômica ancoradas na 
concepção da queima de etapas (substituição da mão invisível pela ra-
cionalidade planificadora) e pela internalização da dinâmica econômica 
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(via protecionismo a aumento do mercado interno). As duas estratégias 
afastam-se radicalmente dos postulados da economia clássica, fazendo 
emergir no cenário econômico a figura demonizada que anteriormente 
havia entronizado e legitimado o pensamento liberal – o absenteísmo do 
Estado.

Podemos fazer neste ponto um pequeno balanço do que apontei 
como um percurso entre subdesenvolvimento – desenvolvimentismo 
e sua filiação essencial à recusa dos postulados liberais, em especial na 
obra de Furtado sobre a formação brasileira e sua possibilidade de fu-
turo: a história nacional é resultante da estrutura e da superestrutura 
institucional gerada pelo lugar de nossa economia na divisão interna-
cional do trabalho; a herança colonial não é apenas um traço do pas-
sado, mas um peso no presente do período, e constitui um obstáculo 
para a finalização positiva da modernização nacional – inclusive para a 
própria consolidação do que havia de mais moderno no paradigma da 
Revolução Burguesa: os Estados/Nação; o subdesenvolvimento é um 
processo e, como tal, tem uma dinâmica, apenas atacando e destruindo 
sua lógica estruturante é que o processo pode mudar de rumo. Chega-se, 
dessa forma, ao problema da correta interpretação e diagnóstico do fe-
nômeno – tarefa da intelligentsia na construção de um paradigma ex-
plicativo coerente e lúcido (no caso a teoria do subdesenvolvimento); 
e, na sequência, a elaboração de instrumentos capazes de corrigir essa 
situação. Não foram apenas os paradigmas econômicos que Furtado co-
locou na berlinda; foi a própria concepção civilizatória que apostava na 
ação individual, nos valores da competição e do egoísmo privado como 
motor de construção do progresso social. Há aqui uma sutil, porém feroz 
metamorfose – no paradigma liberal é na esfera privada que encon-
tramos as energias capazes de realizar o progresso comum; na teoria do 
subdesenvolvimento o planejamento é ferramenta lógica que desconfia 
dessa virtude mágica do individualismo9. Em seu lugar, promove como 

9 No mesmo sentido das críticas formuladas por Keynes em O fim do laissez faire, pu-
blicado em 1926, a racionalidade propugnada pelo liberalismo (econômica e política) 
não era capaz de encontrar o ‘progresso das nações’ entregue a força guia da mão 
invisível, nem as virtudes públicas a partir dos vícios privados. A liberdade individual 
por mais racionalizada que seja sob o primado da maximização de interesses não 
pode produzir a liberdade social; ao contrário, o máximo de autonomia de escolhas 
no mundo econômico é sinal certo de caos social. A crença nas virtudes do individu-
alismo esboroava-se na Europa em direção ao regulacionismo keynesiano e as alter-
nativas da social-democracia do Welfare State.
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ponto de partida o sistema (como em List) e como ponto de chegada o 
conjunto dos interesses sociais (no jargão contemporâneo chamado de 
nação, conceito fácil de estabelecer correspondência semântica com o 
velho conceito de res publica).

A naturalidade da História, movida pela soma das transformações 
geradas nas ações individuais de caráter racional-contábil encontra um 
adversário. Na teoria do subdesenvolvimento é ainda o homem e sua 
racionalidade que podem transformar a dinâmica histórica, mas o eixo 
dessa ação não está no individuo (sede de razão e julgamento no argu-
mento liberal) e sim na res publica representada pelo único ator capaz 
de espelhar o interesse comum – o Estado. Se é a vontade política aquela 
capaz de quebrar a inércia sistêmica da “vocação do subdesenvolvimento” 
(o círculo vicioso de Nurkse), se foi rompido o espontaneismo providen-
cial do Mercado, substituído um projeto de desenvolvimento pensado, 
qual será a natureza desse projeto de futuro que se racionaliza na teoria 
e na ação do período? Ou seja, de qual desenvolvimento Furtado estava 
falando, uma vez que a exigência histórica do período impôs aos atores 
que somavam a intelligentsia da comunidade nacional um salto de cons-
ciência para analisar e ponderar sobre esse produto intelectual chamado 
desenvolvimento?

As tarefas da modernização – mudança social e a tensão capital 
versus trabalho
O afastamento do ideário liberal assume na tese desenvolvimentista 
de Furtado uma faceta curiosa e em alguns momentos aparentemente 
contraditória. Em termos econômicos seu projeto desenvolvimentista 
recusa as premissas liberais e valoriza a regulação econômica sob dois 
pressupostos: 1) da irracionalidade dos agentes econômicos, em especial 
os empresários (equivalente do termo burguesia), que tomam decisões 
racionais e positivas em termos privados, mas desastrosas em termos do 
sistema econômico nacional por conta do aumento dos pontos de es-
trangulamento estrutural; e 2) na afirmação de que o ponto de mutação 
de uma economia subdesenvolvida incide no problema do tamanho do 
mercado consumidor interno e na mudança do processo e condições da 
produção – mutação que só pode ocorrer pelo processo de distribuição 
de riqueza via elevação dos salários (a proximidade com os postu-
lados keynesianos é inequívoca). Por este ângulo, privilegiando a regu-
lação pública da economia enquanto técnica de incentivo ao aumento 
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e qualificação da produção (portanto na defesa dos interesses do ca-
pital) e a proteção dos salários como mola da renovação tecnológica e 
na sustentabilidade do desenvolvimento nacional, Furtado afasta-se dos 
princípios axiomáticos da autodeterminação eficiente da economia. No 
entanto, por outro lado, valoriza o conflito como condição indispen-
sável para a implantação do projeto desenvolvimentista – em especial 
no problema da organização dos trabalhadores e a defesa da democracia, 
tomados, não como corolário do desenvolvimento ou objeto de desejo 
último do processo de desenvolvimento, e, sim, como motor ou força 
motriz necessária ao projeto desenvolvimentista.

São esses os aspectos que passo agora a examinar e que numa primeira 
abordagem trabalham com a hipótese de que a concepção sistemática da 
teoria furtadiana forja não apenas uma teoria econômica e/ou histórica, 
mas uma teoria da modernização. No desdobramento, proponho ana-
lisar a singular desconfiança de Furtado sobre as virtudes da burguesia 
nacional e no enfoque contrário, valorizando o trabalho como ator fun-
damental para constituição de uma dinâmica de desenvolvimento autóc-
tone e auto-sustentada.

Democracia e participação – neutralizando os setores 
anacrônicos
A tipologia furtadiana do subdesenvolvimento de grau-superior, formu-
lada de maneira completa por Furtado no texto Teoria e Política do desen-
volvimento econômico (1967), é o aperfeiçoamento da tese que orienta já 
a construção dos trabalhos anteriores (vê-se a sombra na análise feita em 
Formação Econômica do Brasil) e permite ajustar ao cenário brasileiro a 
perspectiva intelectual que vinha se fortalecendo mundialmente sobre 
o problema do planejamento do desenvolvimento a partir da existência 
das “condições de arranque” (Myrdal, 1956; Nurkse, 1957; Rostow, 1964). 
Da análise das condições originárias na etapa café-industrialização (mo-
delo de substituição de importações), da brecha histórica aberta pelas 
crises mundiais e pela internalização momentânea do fluxo econômico 
(chave da interpretação em Formação), Furtado passa nos textos subse-
qüentes a analisar não mais as condições do subdesenvolvimento, mas os 
obstáculos que impediriam o salto definitivo para a autonomia da eco-
nomia nacional. Este desdobramento vai apresentar as restrições eco-
nômicas que perpetuam o subdesenvolvimento como amparadas pelas 
condições sociais e pelas instituições políticas numa relação de mútua 
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determinação. Este é o sentido do termo dialética utilizado pelo autor 
e que tomado como uso inadequado do jargão marxista sofreu severas 
críticas, já no período de publicação dos textos, sob a rubrica de uma 
concepção meramente economicista, nunca de um processo dialético10. 
No entanto, independente do deslocamento do termo, a pecha de econo-
micista não calha bem ao raciocínio apresentado. Ao contrário, embora a 
dimensão econômica tenha centralidade, a mudança social inclui outras 
facetas e depende da modificação das instituições políticas e de várias 
estruturas societárias. Não bastaria, para Furtado, mudar a situação das 
relações econômicas internas. Sem a destruição das estruturas anacrô-
nicas como o poder latifundiário e senhorial, a apropriação do Estado 
como ferramenta de interesses particularistas, a manutenção das dife-
renças regionais a economia e a sociedade não poderão passar a con-
dição de modernidade. Por outro lado, sem regulacionismo econômico, 
sem participação e democracia as instituições e valores da modernidade 
também não podem desabrochar. Como resultado, luta pelo desenvolvi-
mento holístico e auto-sustentado requer como condição sine qua non a 
mudança social, destruindo o velho e implantando o novo.

No caso da superação do subdesenvolvimento as forças anacrônicas 
aparecem associadas ao modelo mercantil-exportador, ao regionalismo 
econômico e político, condensando toda a corte de horrores do atraso. 
O problema da grande propriedade rural é apresentado como distorção, 
apresentando duas sequelas de difícil superação: no setor mais dinâmico 
(setor exportação) esta estrutura é dependente do mercado internacional 
e tende tanto pela deterioração dos termos de troca quanto pela inevi-
tável propensão à queda dos preços (pela condição da demanda inelás-
tica); no setor menos dinâmico (setor voltado para o abastecimento do 
mercado interno) a produção agrícola apresenta baixa produtividade e 
pequena diversificação produtiva – características que somadas são res-
ponsáveis pela escassez e pelos altos preços dos alimentos (implicando, 
diretamente, no alto custo dos bens que formam a cesta básica do tra-
balhador e nas pressões oriundas da carestia e no efeito corrosivo da 
inflação).

10 A crítica economicista ao uso incorreto do conceito dialética por Furtado é feita 
por José A. GIANNOTTI em “A propósito de uma incursão na dialética” in Revista 
Civilização Brasileira, ano I, nº 3: julho de 1965. Em outro contexto, Cardoso e Falleto 
em Dependência e desenvolvimento na América Latina recusam o determinismo 
econômico das interpretações cepalinas e, é claro, por extensão, as teses de Celso 
Furtado.
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Por outro lado, a permanência sem mudanças estruturais nesse setor 
manteria intacta a dependência dos centros externos de decisão eco-
nômica, o baixo dinamismo econômico, a incapacidade de expansão 
do tamanho do mercado consumidor interno, a hegemonia e controle 
sobre o aparata estatal e controle da opinião pública através dos “cur-
rais eleitorais”. Por sua inserção histórica e pela função de resposta às 
necessidades do mercado internacional, o setor exportador possui uma 
grande capacidade de resistência e de manter intactos seus privilégios. 
Compreendendo sua natureza limitada, determinada pela situação de 
dependência e de incapacidade de superação das relações assimétricas, 
legitima-se a tarefa do planejamento econômico no enfraquecimento 
desse setor – quer pelo fortalecimento do segmento industrial, quer pelo 
estímulo ao surgimento da agricultura da pequena propriedade voltada 
para o mercado interno. Neste raciocínio fica claro que a economia mer-
cantil-exportadora é capaz de produzir riqueza reduzida e concentrada, 
mas é incapaz de originar uma dinâmica real que transforme o conjunto 
da economia e que responda à necessidade geral de mudança.

Mas se o segmento mercantil-exportador enfraqueceu economica-
mente isso não significa ma correlata fraqueza política. De onde, então, 
viria a força para enfrentá-lo? Da mudança estrutural da economia e da 
estratégia de confronto pela participação ativa da sociedade, no marco 
democrático. Tal processo entende-se como conseqüência do surto de 
industrialização que se surge no país pelas brechas abertas pelo inter-
regno das duas guerras mundiais e pela crise de 29 - a partir de então 
a situação passou de dual para híbrida. De maneira inédita na história 
nacional passam a se confrontar duas forças, ancoradas em setores eco-
nômicos distintos: uma ligada ao universo da produção agrícola e outra 
ou universo da produção industrial; uma rural e outra urbana; uma eco-
nomia interna outra economia externa. Com a redemocratização pós-45 
a força das cidades e dos trabalhadores urbanos passou a se expressar nas 
urnas, contrabalançando pelo voto citadino a hegemonia das oligarquia 
regionais ligadas ao modelo exportador. Também no plano ideológico, a 
industrialização tornava-se dia a dia mais reconhecida como passaporte 
para solucionar os graves problemas sociais em expansão desde os anos 
20. A pressão dos setores urbanos por mudanças e a existência do canal 
democrático permitiriam a diminuição do peso político do setor agrário
-exportador, facilitando o processo de modernização.

O específico do Estado democrático de base capitalista não 
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propriamente uma tendência à eliminação dos privilégios. Pelo con-
trário, os grupos privilegiados podem nele crescer ou conservar o seu 
poder desde que os disputem dentro espaço dentro da arena democrá-
tica (e na mesma direção adotada por Mannheim, ao terem que debater 
seus projetos – utópicos ou ideológicos – os grupos realizam uma síntese 
política, mediada pela escolha e aceitação geral dos interesses que apa-
reçam como mais gerais ao conjunto social). Outro dado curioso é que 
o projeto de desenvolvimento furtadiano inova várias percepções sobre 
quais, na realidade, são os problemas e a “questão social” nacional. No 
grande grupo dos desenvolvimentistas dos anos 50/60 o mote da indus-
trialização era consenso11, mas as relações entre capital e trabalho, in-
terno e externo, limites da ação do Estado (principalmente na definição 
de direitos sociais ou repartição da riqueza) provocam divergências ex-
tremas. Furtado vai se tornando um intelectual único nesse debate pelas 
proposições e valores que sustentam seu projeto de desenvolvimento. 
Se, como apontado anteriormente, era inédita a defesa da democracia 
(como finalidade e meio), ainda mais singular será a subversão sobre o 
Sujeito propulsor do desenvolvimento (o trabalho e não o capital), ba-
seada na desconfiança incomum e original quanto ao papel das elites 
industriais (burguesia nacional) e mesmo a intelligentsia que ronda o 
Estado (intelectuais, políticos e policy makers).

Conflito e desconfiança: defesa do trabalho e controle do capital
Como parte de um projeto de modernização que toma como base de sua 
constituição a superação de subdesenvolvimento, a dimensão econô-
mica e os atores que dela emergem são aspectos fundamentais a serem 
tomados em conta. O desenvolvimentismo aceitava como fato que a 
economia nacional guiada pelos automatismos do mercado não poderia 
superar os entraves à passagem de um capitalismo industrial e mais refi-
nado em termos tecnológicos. Embora rompido com o liberalismo, a in-
terpretação sobre a dinâmica do capitalismo repousava ainda, em vários 
dos projetos de planejamento lapidados nos anos 50, vários conceitos 
permaneciam intactos na base desse raciocínio: o papel transformador e 
civilizador do progresso econômico, o lugar privilegiado para a ação cria-
dora ou inovadora dos empresários (estes argumentos estão presentes, 

11 Exemplo dessa heterogeneidade é descrita e analisada por Bielschowsky em 
Pensamento Econômico Brasileiro – O ciclo ideológico do desenvolvimentismo 
(1988).
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por exemplo, na formulação pioneira do planejamento defendida por 
Roberto Simonsen no inicio dos anos 40). O mesmo ocorre para a hetero-
gênea corrente de “desenvolvimentistas” da década de 50, que podem ser 
tipificados e alocados em diversas categorias como desenvolvimentistas: 
setor privado, setor público, nacionalistas, ortodoxos, heterodoxos, es-
querda, independentes, keynesianos, entre outros critérios possíveis12. O 
que procuro ilustrar é que sob uma mesma e genérica rubrica inúmeros 
projetos, filiações e interesses se abrigaram. Como resultado, para en-
tendermos qualquer um deles um método possível é estabelecer qual a 
relação adotada quanto ao posicionamento frente a uma questão central 
na teoria econômica – o desenvolvimento econômico origina-se no lado 
da oferta ou no lado da demanda? Digo isto porque o simples enunciado 
da aceitação da regulação do estado naquele período parece-me critério 
insuficiente de estratificação ideológica ou teórica: para os cepalinos a 
filiação é keynesiana (preponderância do fator trabalho e defesa da in-
tervenção do poderia ser aceita em função de uma intervenção cirúrgica 
justificada por uma inovação a la Schumpeter. Talvez a pergunta central 
a ser feita é: quais os interesses prioritários que cabe ao planejamento 
estatal defender? Com esta inquirição o projeto furtadiano destaca-se 
nitidamente dos demais: a força capaz de reorientar as relações econô-
micas em direção ao desenvolvimento nascem do trabalho. É através de 
sua força vital de cobrança que pode ser gerada a dinâmica capaz de criar 
um mercado interno e estimular o capitalista à inovação tecnológica 
constante (deslocando a estratégia de obtenção do lucro através do baixo 
valor dos salários ou pela fraca competição no mercado interno). De um 
outro ângulo, a aceitação do papel fundamental do consumo como base 
do crescimento da economia nacional é acompanhada de um outro as-
pecto inédito – a regulação e a limitação da ação do capital.

E esta lógica é combinada. O capitalista precisa ser regulado na sua 
ação, pois em situação de subdesenvolvimento sua irracionalidade atinge 
dimensões mais dramáticas do que aquelas apontadas por Keynes. A 
existência de um segmento industrial nacional, originado na etapa de 
substituição de importações, e a necessidade de atração do capital ex-
terno, exercida pelo aumento das necessidades de consumo interno e 
das demandas de investimento (proporcionado pela expansão das ativi-
dades industriais e comerciais locais) provocavam uma disfunção grave 
no ritmo e rumo do desenvolvimento da cadeia industrial. No afã de 

12 Bielschowsky, op. cit.
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realizarem lucro no menor prazo e custo possíveis, a indústria nacional 
e a estrangeira selecionavam entre as alternativas de alocação de seus 
recursos aquelas atividades que apresentassem a maior e mais imediata 
taxa de retorno. Os desvios aqui originados eram inúmeros. A opção 
acabava por inflacionar alguns setores e esvaziar outros, criando uma 
instabilidade constante na estrutura econômica. O aumento da ativi-
dade industrial, em qualquer ramo, fazia pressão sobre o setor de bens 
de produção, área que não sendo atendida internamente aumentava a 
demanda por importações (as importações gravosas), descontrolando a 
balança comercial e remetendo para o exterior considerável parte do ca-
pital aqui produzido.

A alternativa de produzir nacionalmente esses bens não se realizava 
em função da envergadura e do longo prazo de retorno dos investimentos 
necessários, o que minava o interesse do capital privado. Como decor-
rência dessas duas conjunções o leque de alternativas que se mostravam 
atrativas era reduzido e acentuava a concorrência nos setores que capita-
lizavam a maioria dos investimentos. Ora, como a lei fundamental que 
rege a economia de mercado é o preço, o aumento da concorrência tende 
a diminuir o preço dos produtos no mercado final, reduzindo a margem 
de lucro. Para manterem constante sua taxa de retorno, os empresários 
repassam a redução para o preço dos salários, reduzindo o ganho dos 
trabalhadores, que, na última volta do círculo, perdem poder de compra 
reduzindo a demanda geral do sistema – encolhendo o tamanho do mer-
cado e iniciando uma espiral recessiva ou de estagnação econômica.

Esta percepção, de nítida filiação keynesiana, levaria Furtado (1962, 
1964) a defender a organização dos trabalhadores como elemento funda-
mental para dinamizar (retroalimentar) a economia nacional, tanto pela 
capacidade de expansão do tamanho do mercado consumidor interno, 
quanto pelo ‘empurrão’ à incorporação de inovações tecnológicas (em 
substituição à tática de redução dos salários). Desta maneira, a lógica 
virtuosa que deflagrara a ascensão econômica crescente nas economias 
avançadas poderia ser aqui implementada.

Estes dois aspectos são os que mais distinguem a contribuição de 
Furtado das outras correntes que defendem a industrialização brasileira 
como plataforma para o progresso. Para Furtado a participação dos tra-
balhadores forçaria o capital a se renovar constantemente, ao mesmo 
tempo em que a elevação dos salários (aumento do consumo) seria o 
motor das atividades industriais – a pressão e o conflito operário seria, 
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portanto, benéficas13.
Resumidamente, a questão do conflito é valorizada por Furtado em 

três direções: é o pilar da mudança social (o princípio contraditório, de-
finido pelo autor como dialético); é a ferramenta que mina o poder dos 
setores atrasados que emperram o processo de modernização; e, por úl-
timo, é parte essencial na produção da lógica de inovação tecnológica 
que alimenta o ciclo da prosperidade e do desenvolvimento econômico.

Por outro lado, cabe ao Estado através das políticas econômicas dis-
ciplinar o consumo pessoal do capitalista e a lógica decisória do investi-
mento – corrigida e orientada através de instrumentos como tributação, 
políticas cambiais e creditícias, por intervenção econômica direta com 
a criação das estatais nos setores estratégicos e de infraestrutura, com a 
política de subsídios e investimentos alocados aos setores privados mais 
necessários e, por último, através de mecanismos políticos de proteção 
do trabalho para que neste movimento se redistribua efetivamente os 
ganhos do progresso técnico capaz de alavancar e expandir o mercado 
consumidor interno.

Como outra face desse processo Furtado indica a necessidade de fisca-
lização também da ação do Estado. Afinal os problemas de deturpação do 
projeto de desenvolvimento nascem de inúmeras fontes. Da história pre-
gressa, pela capacidade de apropriação por parte dos setores anacrônicos 
do controle do Estado e dos recursos públicos. Da pressão internacional 
que após o fim da Segunda Guerra restabelece a ordem internacional 
que procura manter através do comércio internacional uma divisão do 
trabalho que preserve os interesses das economias centrais. Da moderna 
economia nacional pela sua inclinação imediatista do lucro fácil e que 
nesse processo coloca em risco seu próprio processo de acumulação cria 
um estrangulamento da potência latente do mercado interno e aumenta 
a pressão inflacionária dos gargalos estruturais. Do lado dos planeja-
dores sua incapacidade de serem os portadores da síntese, os operadores 
da metamorfose capaz de defender e implementar o interesse público 
– por erro ou dolo, tanto faz. O problema da mentalidade ou estilo de 
pensamento que rege o hibridismo das formações subdesenvolvidas só 

13 Para Simonsen, ao contrário, embora os salários tivessem importância como deter-
minante do tamanho do mercado e da demanda por bens industriais, a origem do 
ciclo virtuoso estava na implementação da produção (“crescer primeiro, distribuir 
depois”); além da visão catastrófica de Simonsen sobre o papel destrutivo do antago-
nismo entre as classes – leitmotif de sua análise sobre a necessidade de distribuição 
dos frutos do progresso entre todos os agentes da produção (Cepêda, 2004).
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pode ser superado pela mudança orientada, pelo planejamento que in-
cide em duas vertentes: instituições econômicas e políticas, e mudança 
de valores pela vitalização da opinião pública e pela reforma educacional 
- itens lapidares da teoria desenvolvida por Mannheim (1962 A, 1962 
B, 1972) – e que implica na convergência não somente de método, mas 
também de visão de mundo compartilhada entre o sociólogo alemão e o 
intelectual brasileiro.

Como a elaboração teórica tem também como função organizar o 
campo político, nesta batalha mista de objetividade científica (diag-
nóstico) e escolhas políticas (poderosos projetos já que filhos da racio-
nalização) o peso e o papel da intelligentsia são enormes. Uma mesma 
questão passa a ser de capital importância: como impedir que este co-
nhecimento, munido da ferramenta do planejamento não se transforme 
em instrumento de opressão e de desvio? Vinculando-o de um lado ao 
paradigma republicano e do outro levando a capacidade de controle por 
parte da sociedade pela via democrática (na verdade os dois aspectos 
pertencem a uma lógica única: o projeto republicano da polis moderna 
é o da combinação entre sociedade e Estado, entre indivíduo e cidadão, 
entre razão e política14). Desse cenário, de novo a dimensão política é 
resgatada como central no projeto furtadiano através da defesa da de-
mocracia. Apenas o controle social pode mudar a lógica do subdesen-
volvimento cobrando do Estado um destino público para o crescimento 
econômico.

Das teorias que emergiram nos anos 50/60, a proposta de Furtado é 
a única na qual o cruzamento entre política e economia não assume um 
caráter meramente instrumental. Ao contrário, a democracia e a organi-
zação dos diversos atores sociais é parte estrutural do desenvolvimento 
econômico e do sonho do desenvolvimento nacional. Valores como par-
ticipação, democracia, racionalidade e disputa (tão ausentes da maioria 
da produção intelectual nacional) são incorporados e utilizados como 
elementos que combinam, de fato, a modernização econômica com a 
modernização social e implicam numa aposta de projeto de futuro mais 
humano e com justiça social.

14 Perspectiva na qual o procedimento político por pertencer ao domínio do que é de 
todos deveria balizar-se pela ação racional – análise dos dados, reflexão, ponderação 
e escolhas efetuadas por critérios que aliem o particular ao geral (como no dilema dis-
secado pela filosofia política kantiana). Por ser o ‘espaço da deliberação e do futuro’ 
(contingência) isso não significa que a política seja a dimensão do caos.
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Capítulo XIII 

Celso Furtado e as encruzilhadas 

do desenvolvimento1

José Luís Cardoso2 

Celso Furtado (1920-2004) pode e deve ser considerado, sem 
exagero nem controvérsia, como o mais importante economista 

brasileiro de todos os tempos. As suas contribuições originais, no do-
mínio da economia e política do desenvolvimento, fazem dele uma figura 
marcante da história do pensamento económico da segunda metade do 
século XX. Ultrapassou em larga escala o âmbito brasileiro e latino-a-
mericano das suas motivações intelectuais e políticas, sendo hoje re-
conhecido como autor relevante nas áreas em que prestou contributos 
metodológicos e analíticos de caráter inovador.

Apesar do merecido reconhecimento de que tem sido alvo, a projeção 
de Celso Furtado na cena internacional foi certamente prejudicada pela 
menor divulgação da sua obra em língua inglesa. É certo que alguns dos 
seus livros e ensaios foram traduzidos em inglês, sendo também abun-
dantes as traduções em espanhol, francês e italiano. Porém, a repercussão 
dos seus escritos nos círculos e circuitos internacionais de produção e 
difusão de pensamento econômico não terá sido tão ampla como seria 

1 Publicada, originalmente, em Análise Social, 2015, Vol. L, nº 214, pp. 26-4, e republi-
cada nesta Coletânea com a autorização da Revista e do autor.

2 É investigador coordenador do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de 
Lisboa. Publicou vários artigos em periódicos referenciados pelo ISI e Scopus, coor-
denou a Coleção Obras Clássicas do Pensamento Econômico Português e foi co-fun-
dador da revista The European  Journal of the  History of Economic e é sócio efetivo da 
Academia de Ciências de Lisboa. 
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de desejar.3 O alcance inovador das suas contribuições mereceria maior 
destaque.

Para além do obstáculo linguístico, outro fator que poderá ajudar a 
explicar a menor assimilação e o reduzido impacto internacional da obra 
de Furtado, na perspectiva da formação dos cânones da ciência econó-
mica contemporânea, reside, precisamente, na menor pertinência ca-
nônica dos seus textos, aflorando e discutindo matérias habitualmente 
cunhadas de heterodoxas ou marginais em relação à visão dominante na 
análise de temas relacionados com o crescimento e o desenvolvimento 
econômico.

Esta dupla explicação não serve para impugnar a atualidade e rele-
vância dos temas que privilegiou ao longo da sua carreira, conforme fica 
demonstrado em alguns recentes ensaios que têm procurado enquadrar 
e valorizar os seus contributos numa perspectiva cosmopolita e uni-
versal (SZMRECSÁNYI, 2005 e BOIANOVSKY, 2010). Aliás, é justamente 
a atualidade e relevância dos temas da agenda de investigação de Celso 
Furtado que justificam a atenção que continuam a suscitar sempre que 
se discutem os problemas do desenvolvimento econômico no mundo 
contemporâneo.4 

Um dos principais méritos de Furtado terá sido o de não assumir a 
pose de um economista monolítico e convencional. A sua vocação po-
lítica e o seu compromisso cultural obrigaram-no a atravessar domínios 
amplos de conhecimento e a desafiar as regras redutoras do saber fechado 
e compartimentado. Cruzou uma diversidade de ciências sociais, mos-
trando que a ciência econômica não pode ficar alheia, nem ignorar, as 
contribuições de outros domínios científicos que alargam e enriquecem 
a compreensão da realidade econômica e social. E, para o que nos inte-
ressa aqui discutir e salientar, possibilitou a difusão e apropriação da sua 
obra em território português, assumindo inesperadamente o estatuto 

3 Não cabe no âmbito deste texto a apresentação sistemática da bibliografia ativa e pas-
siva de Celso Furtado. Uma listagem exaustiva das suas obras, incluindo traduções, 
pode ser consultada em: http://www.centrocelsofurtado.org.br/interna.php?id_
s=65. Recomenda-se a visita deste site do Centro Internacional Celso Furtado de 
Políticas para o Desenvolvimento, no qual se encontra ou faz referência a uma vasta 
informação e documentação relacionada com a obra e legado intelectual de Celso 
Furtado. Uma boa visão de conjunto da sua obra é dada pela coletânea de ensaios em 
sua homenagem editados por Bresser-Pereira e Rego (2001).

4 Sobre este tópico, e sobre as contribuições dos economistas latino-americanos espe-
cialmente ativos entre as décadas de 1950 e 1980, cf. os ensaios reunidos em Cardoso, 
Marcuzzo e Romero Sotelo (2014).
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de inspirador e mentor de estratégias de desenvolvimento num país que 
pertencia a uma outra periferia. Numa encruzilhada tecida entre dois 
lados do Atlântico, o testemunho de Celso Furtado permite ilustrar a im-
portância que os países sempre atribuem à definição de trajetórias de de-
senvolvimento, independentemente do nível ou patamar que já tenham 
alcançado.

Procurando respeitar o âmbito em que este texto foi inicialmente apre-
sentado, destacarei aspetos da obra de Celso Furtado que creio relevantes 
para o aprofundamento do diálogo entre cientistas sociais portugueses e 
brasileiros. Não pretendo explorar ou focar tópicos já amplamente deba-
tidos por especialistas da sua obra centrada nas temáticas das teorias e 
políticas de desenvolvimento econômico. Após recordar alguns registos 
cruciais do percurso biográfico de Celso Furtado, procurarei sintetica-
mente abordar dois momentos da sua carreira – a publicação e impacto 
público do seu livro Formação Econômica do Brasil (1959) e a sua expe-
riência como doutrinador e executante de políticas desenvolvimentistas 
– que creio particularmente relevantes para a compreensão do tema aqui 
em destaque: a influência da sua obra em cientistas sociais portugueses, 
sobretudo em autores que gravitavam na órbita da revista Análise Social e 
do Gabinete de Investigações Sociais (atual Instituto de Ciências Sociais 
da Universidade de Lisboa).

Breve roteiro biográfico 
Celso Furtado nasceu a 26 de julho de 1920 na pequena cidade de Pombal, 
no sertão da Paraíba. Após terminar a formação liceal no Recife, ingressou 
em 1939 na Faculdade Nacional de Direito do Rio de Janeiro, obtendo o 
seu diploma em 1944. Nesse mesmo ano integrou a Força Expedicionária 
Brasileira e, ao lado dos aliados, teve oportunidade de presenciar a liber-
tação da Itália e viver o final da Segunda Guerra Mundial. Entre 1946 e 
1948 permaneceu em Paris e concluiu na Sorbonne o seu doutoramento 
com uma dissertação sobre história econômica brasileira, intitulada A 
Economia Colonial Brasileira, séculos XVI e XVII. Deixando de lado a 
sua formação jurídica, e abandonando qualquer pretensão de uma car-
reira no domínio da advocacia ou magistratura – contrariando assim a 
tradição familiar – Celso Furtado tirou partido do ambiente parisiense 
do imediato pós-guerra e consolidou a sua formação cruzada entre a his-
tória e a economia. Foi este um marco decisivo para a sua carreira intelec-
tual futura (SILVA, 2011). Colheu ensinamentos diretos do magistério de 
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François Perroux e beneficiou de passagem breve pela London School of 
Economics. Mas, acima de tudo, fixou o seu horizonte de análise numa 
temática histórica que viria a constituir parte integrante da sua concepção 
do desenvolvimento econômico e respetivo enraizamento secular.

Regressado ao Brasil em 1948, entrou ao serviço da Fundação Getúlio 
Vargas. Em breve ingressou, no entanto, na recém-criada Comissão 
Econômica das Nações Unidas para a América Latina (CEPAL), em 
missão que se prolongaria entre 1949 e 1957, circulando e vivendo entre 
Santiago do Chile, Rio de Janeiro e Cidade do México. O contato próximo 
com Raul Prebisch e demais economistas e técnicos da Cepal, a estrutura 
organizativa e a dimensão institucional deste organismo responsável 
pelo desenho, execução e acompanhamento de políticas destinadas a fo-
mentar o desenvolvimento econômico de países mais carenciados e mais 
necessitados de vencer situações de atraso, constituíram oportunidade 
crucial para o mergulho definitivo que Celso Furtado deu nos temas e 
problemas que viriam a revelar-se uma constante das suas preocupações 
ao longo de toda a carreira, quer como analista e estudioso, quer como 
agente e decisor político.

Durante os anos em que trabalhou para a cepal, Furtado não perdeu 
os contatos com a vida universitária, tendo tido oportunidades esporá-
dicas de visita aos EUA para aproximação e relacionamento com alguns 
economistas americanos especializados em técnicas de planeamento e 
desenvolvimento econômico (nomeadamente W. Leontief e T. Schultz). 
Mas foi no ano escolar de 1957-1958, depois de deixar a Cepal, que Furtado 
mais e melhor beneficiou de um ambiente universitário propício à inves-
tigação, permanecendo no King’s College da Universidade de Cambridge. 
O contato direto com economistas do círculo keynesiano de Cambridge 
– entre os quais cabe destacar Nicholas Kaldor – era inevitável e viria 
a revelar-se largamente inspirador do seu pensamento no domínio das 
políticas de desenvolvimento. Todavia, a estadia em Cambridge ficaria 
sobretudo associada à maturação e escrita da obra que projetou defini-
tivamente Celso Furtado como figura cimeira no panorama intelectual 
brasileiro: Formação Econômica do Brasil. O livro seria publicado em 
1959 e conheceu sucessivas reimpressões e reedições, tendo sido tradu-
zido em nove línguas.

Em 1958, depois do regresso de Cambridge, uma nova etapa se abriu 
na carreira de Celso Furtado, então como diretor do Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico (BNDE) e responsável de políticas de 
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desenvolvimento no Nordeste Brasileiro (nomeadamente da SUDENE, 
Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste). A possibilidade 
de pôr em prática as teorias e doutrinas de desenvolvimento econômico 
foi um desafio que lhe foi sucessivamente colocado pelos presidentes 
Juscelino Kubitscheck, Jânio Quadros e João Goulart. Este último, em 
1962, nomeou Celso Furtado como ministro do Planejamento, com a in-
cumbência de preparação e execução de um Plano Trienal, no qual pôde 
consubstanciar a sua visão programática sobre o desenvolvimento da 
economia brasileira. Todavia, o golpe militar de 1964 impossibilitou a 
continuidade da missão de Furtado.

Celso Furtado iniciou então um longo exílio, que se prolongaria até 
1978. Após curta passagem pelo Chile e EUA, fixou em Paris a sua resi-
dência quase permanente até ao início da década de 1980. A sua Cátedra 
como professor de Desenvolvimento Econômico na Faculdade de Direito 
e Ciências Econômicas da Universidade de Paris permitiu-lhe ensinar e 
escrever sobre os seus temas de eleição, publicando diversos títulos, uns 
de maior alcance analítico, outros de notória intencionalidade política, 
mas sempre em torno das problemáticas do desenvolvimento no Brasil, 
na América Latina, e no mundo crescentemente globalizado.

As frequentes visitas que fez ao Brasil, após a anistia e o restabele-
cimento da ordem democrática, acabariam por ditar um novo envol-
vimento político direto: em 1985, como embaixador do Brasil junto da 
Comunidade Econômica Europeia, e entre 1986 e 1988 como ministro da 
Cultura do governo de José Sarney.

Afastado das lides organizativas e de responsabilidades universitá-
rias, Celso Furtado entrou então numa fase de reflexão e intervenção 
cívica sobre os grandes temas de presença regular na sua carreira acadé-
mica e política, revisitando e republicando os seus ensaios, valorizando 
a sua mensagem junto de círculos restritos ou da opinião pública alar-
gada, participando em diversas comissões internacionais relacionadas 
com temas de cultura e desenvolvimento. Morreu em 2004 de parada 
cardíaca, deixando uma vasta bibliografia cujos principais títulos aqui se 
recordam:

1954 A Economia Brasileira
1959 Formação Econômica do Brasil
1961 Desenvolvimento e Subdesenvolvimento
1966 Subdesenvolvimento e Estagnação na América Latina
1967 Teoria e Política do Desenvolvimento Econômico
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1969 Formação Econômica da América Latina
1976 Prefácio à Nova Economia Política
1978 Criatividade e Dependência na Civilização Industrial
1980 Pequena Introdução ao Desenvolvimento: um Enfoque 
Interdisciplinar
1987 Transformação e Crise na Economia Mundial
1998 O Capitalismo Global

Publicou diversos livros de memórias e registos autobiográficos, que 
permitem reconstituir e interpretar as motivações e sentidos do seu per-
curso intelectual. Mas os seus papéis e manuscritos permanecem em 
grande parte por estudar, não obstante os notáveis esforços que têm sido 
feitos pela sua viúva, Rosa Freire d’Aguiar, no quadro das atividades e 
publicações promovidas pelo já referido Centro Internacional Celso 
Furtado.5

Formação Econômica do Brasil e a formação do cânon 
historiográfico brasileiro
Conforme atrás se destacou, a Formação Econômica do Brasil (1959) foi 
não só a primeira grande obra de Celso Furtado, mas sobretudo o livro 
que lhe permitiu atingir assinalável notoriedade intelectual.6

Trata-se de uma obra de indesmentível recorte acadêmico, mas que 
foi escrita a pensar num público de âmbito alargado. A comprovar que 
tal objetivo foi conseguido, registe-se o número de 350.000 exemplares 
vendidos nas diversas edições que teve. Foi claro o propósito do autor em 
escrever um livro que fosse um veículo de transferência de conhecimento 
para um auditório tão vasto quanto possível, assim como um instrumento 
de reflexão sobre o estado de dificuldade e carência da economia brasi-
leira e as razões que o explicavam. Neste sentido, a vasta experiência de 
consultor técnico e político no âmbito da Cepal permitia a Celso Furtado 
exibir dotes de aconselhamento político que complementavam os seus 
atributos acadêmicos. A incursão na história da economia brasileira era 
uma forma intelectualmente hábil de explicitar as políticas públicas que 

5 Para uma visão de conjunto do seu pensamento v. Furtado (2013), que apresenta 
excertos selecionados das suas principais obras sobre os temas mais constantes ao 
longo da sua carreira.  

6 V. a edição comemorativa do cinquentenário de publicação, Furtado (2009a [1959]), 
que inclui diversos textos de enquadramento e análise da obra de Celso Furtado.
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permitiriam o desenvolvimento de um Brasil moderno e industrializado 
na segunda metade do século XX. Ou seja, a história servia-lhe como útil 
pretexto de demonstração das fragilidades e potencialidades que o Brasil 
deveria conhecer melhor, para melhor se desenvolver.

O livro foi escrito num ambiente político favorável à explosão de ideias 
sobre o desenvolvimento do Brasil, nesses anos de ouro da construção de 
Brasília e da governação modernizadora de Juscelino Kubitscheck. E o 
final da década de 1950 conheceu também um inovador impulso de re-
flexão sobre a história, a sociedade e a cultura brasileiras, bem expressas 
nas obras de Raymundo Faoro, Os Donos do Poder (1957) e de António 
Cândido, A Formação da Literatura Brasileira (1958).

Furtado não estava sozinho nessa empreitada renovadora. E também 
não partia de um vazio de reflexão no que se refere, especificamente, ao 
estudo dos condicionalismos mais profundos que explicavam o atraso 
do Brasil e dos instrumentos e medidas que o permitiriam ultrapassar. 
Na verdade, Furtado reconheceu expressamente a importância que, para 
a formação do seu ideário, tiveram outros autores que o precederam na 
compreensão do Brasil, nomeadamente Gilberto Freyre, Casa Grande e 
Sanzala (1933), Caio Prado, Evolução Política do Brasil (1933) e Formação 
do Brasil Contemporâneo (1942), Sérgio Buarque de Holanda, Raízes do 
Brasil (1936) e Roberto Simonsen, História Econômica do Brasil (1937).

Atendendo às influências cruzadas de que é tributário e de que legi-
timamente se apropria, perguntar-se-á, então, o que há de novo nesta 
abordagem histórica e econômica de Celso Furtado?

Trata-se de um longo fresco histórico sobre a evolução da economia 
brasileira em duas grandes etapas ou ciclos: em primeiro lugar, o ciclo 
do açúcar e do ouro (ao longo dos séculos XVI a XVIII), com a economia 
largamente assente na exploração de mão-de-obra escrava, com uma di-
nâmica de crescimento comandada pelo mercado externo, em contexto 
de dominação colonial; em segundo lugar, o ciclo do café (na 2.ª metade 
do século XIX), com a economia largamente dependente da exploração 
intensiva de recursos agrícolas, baseada na prestação de trabalho assa-
lariado e determinada pela dinâmica do mercado interno. Esta sugestiva 
sequência de ciclos econômicos proposta por Furtado tornou-se mo-
delo incontornável na historiografia brasileira, passando a fazer parte 
integrante das explicações históricas dos bloqueios e condicionantes do 
desenvolvimento.7

7 Os historiadores Fernando António Novais e José Jobson Arruda foram os que mais 
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A descrição da economia brasileira mediante a utilização da noção 
operatória de “ciclo” ou etapa era já algo adquirido. O que resulta ino-
vador em Furtado é a análise dos processos dinâmicos que caracterizam 
o modo de articulação dos fatores produtivos em cada ciclo distinto. Em 
qualquer dos ciclos ou etapas, as oportunidades de rompimento inovador 
eram escassas, aí se enquadrando as necessidades de impulso e estímulo 
a novos processos de desenvolvimento econômico. Ora, é justamente na 
análise destes processos que Celso Furtado demonstra a importância da 
sua experiência e missão ao serviço da Cepal. Por isso, importa clarificar 
em que consistiam as teorias, modelos e práticas em que tinha estado 
profissionalmente envolvido na fase da sua carreira que diretamente an-
tecedeu a redação da Formação Econômica do Brasil.

Teorias e Políticas Desenvolvimentistas, à luz da Cepal 
Na sua versão mais elementar – pecando talvez por excesso de simplifi-
cação, mas em benefício da síntese expositiva – a definição de desenvolvi-
mento econômico apresentada por Celso Furtado consiste no acréscimo 
médio da produtividade do fator trabalho, resultante de mudanças nas 
proporções e modos de combinação dos restantes fatores produtivos 
(terra e capital). Trata-se de uma definição estritamente econômica, que 
propositadamente não capta a multidimensionalidade deste conceito.

Mesmo que seja definido nesta acepção limitada, o desenvolvimento 
(econômico) não dispensa a existência de instituições facilitadoras ou 
favoráveis a processos de inovação e progresso técnico que permitam 
constantes melhorias na combinação de fatores produtivos, incluindo 
processos de inovação social e de dinamização empresarial. Só assim será 
possível garantir melhorias significativas na distribuição do rendimento, 
com vista a um acréscimo sustentado da procura agregada (consumo e 
investimento). Ao Estado caberia uma função primordial na garantia 
desses objetivos (progresso técnico e redistribuição do rendimento), no 
pressuposto de que a dinâmica econômica seria motivada por um acrés-
cimo de exportações e por substituição de importações.

Este modelo conceitual a que Celso Furtado adere não se distingue de 
outras concepções e correntes de pensamento dominantes no período 
do pós-guerra, designadamente as de inspiração keynesiana. Porém, 

contribuíram para a assimilação das teses de Furtado na historiografia canónica bra-
sileira, sobretudo nas últimas décadas do século xx. As ruturas historiográficas entre-
tanto ocorridas não impugnam a relevância da obra inaugural de Furtado.
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quando se trata de circunscrever o problema às economias menos desen-
volvidas e mais vulneráveis, devido ao seu elevado grau de abertura ao 
exterior, importava ter em especial atenção as consequências perniciosas 
decorrentes de fortes desequilíbrios externos (comerciais e financeiros) 
ou de processos de inflação interna.

Celso Furtado, ao lado de Raul Prebisch, de outros economistas e 
técnicos da Cepal, considerava que existia uma relação desigual e assi-
métrica entre o centro industrializado e a periferia fornecedora de ma-
térias-primas, relação essa que mantinha equivalência e proximidade 
com o modo tradicional de relacionamento das metrópoles imperiais 
com as suas colónias. Segundo esta análise, a propagação do progresso 
técnico do centro para a periferia processava-se a ritmo excessivamente 
lento. Para se quebrar a relação de desigualdade prevalecente, era indis-
pensável acelerar o processo mediante políticas de industrialização nos 
países periféricos, com substituição de importações de produtos que pu-
dessem ser fabricados internamente sem agravamento das relações de 
dependência tecnológica. Neste processo, caberia ao Estado um papel 
essencial na criação de um ambiente propício ao uso dos habituais ins-
trumentos de política econômica (apoio a novos setores industriais e 
fixação de tarifas protecionistas) favoráveis ao arranque e consolidação 
dos setores industriais. A escola estruturalista latino-americana da Cepal 
não inventou tais instrumentos, mas enquadrou a oportunidade de se 
fazer uso deles com vista a uma atenuação das desigualdades de níveis e 
ritmos de desenvolvimento entre países do centro e da periferia.

Esta opção fundamentava-se num posicionamento crítico em re-
lação aos princípios da teoria econômica ricardiana das vantagens com-
parativas, e da teoria neoclássica do comércio internacional. Prebisch, 
Furtado e os seus seguidores, demonstraram de forma convincente que 
a constante e progressiva deterioração dos termos de troca nos países 
periféricos não permitia manter a ilusão de que todos os países poderiam 
simultaneamente beneficiar da expansão do comércio à escala interna-
cional. Independentemente da comprovação empírica e do realismo 
conceitual desta visão, o peso desta componente doutrinal, assim como 
a pressão institucional da agenda da Cepal, criaram condições favoráveis 
à aceitação de orientações de política econômica que pudessem diminuir 
as diferenças entre o centro e a periferia.

Os dilemas do desenvolvimento dos países periféricos poderiam, 
assim, ser enquadrados em duas principais dimensões de análise: a 
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perspectiva histórica no estudo dos fatores estruturais que explicam a 
persistência de condicionalismos e constrangimentos associados à in-
dustrialização e fluxos de capital; e a perspectiva política que apela a uma 
forte presença do Estado na correção de desequilíbrios e assimetrias de 
distribuição de rendimentos e no desenho e execução de políticas ativas 
que garantam crescente industrialização e progresso técnico.8

No mesmo ano em que publicou a Formação Econômica do Brasil 
(1959), Celso Furtado foi chamado a exercer funções de coordenação 
das políticas de desenvolvimento no Nordeste brasileiro. Os discursos 
que proferiu como responsável da Sudene oferecem um diagnóstico pre-
cioso das dificuldades que afetavam a região mais empobrecida do Brasil 
e permitem testar as capacidades de um doutrinador confrontado com 
o imperativo da decisão política aplicada aos problemas específicos do 
Nordeste, no quadro da grande diversidade latino-americana a que a 
Cepal estava atenta.

Nos registos escritos dessa experiência política única, Furtado (2009b) 
acentua bem as causas que explicam as crescentes desigualdades regio-
nais, consequência inevitável do processo de desenvolvimento à escala 
global: a tensão entre um setor industrial desenvolvido e uma economia 
agrária tradicional e obsoleta. Aponta os riscos de institucionalização e 
agravamento das desigualdades e as dificuldades de execução das polí-
ticas devido à falta de formação de técnicos qualificados e à inadequação 
dos órgãos de administração local. Em seu entender, as origens do sub-
desenvolvimento da região assentavam no peso da economia açucareira 
exportadora, criadora de grande concentração de rendimento, e incapaz 
de gerar procura interna. Demonstra a inadequação de métodos agrí-
colas e a má utilização dos solos, e aponta uma solução global para os 
problemas do atraso da região: industrialização seletiva e preferencial-
mente associada às necessidades de abastecimento alimentar, propor-
cionando um acréscimo global da procura interna.

A sua ação na Sudene foi um exemplo notável da ligação que pro-
curou estabelecer entre a teoria e a prática, revelando de forma clara a 
importância do conhecimento histórico da formação da economia bra-
sileira para o desenho de soluções apropriadas ao desenvolvimento do 
Nordeste.

8 Entre a vastíssima bibliografia disponível sobre as contribuições e significados da es-
cola desenvolvimentista da cepal, cf. Bielschowsky (2000) e Love (2004).
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Influências cruzadas: a presença de Celso Furtado em Portugal
A abordagem realizada na seção anterior permite compreender que os 
problemas enfrentados por Celso Furtado, no âmbito da sua missão na 
Cepal, ou enquanto governante envolvido no processo político de desen-
volvimento do Nordeste brasileiro, apresentavam um enorme potencial 
de influência fora daquela que seria a sua óbvia área geográfica de difusão 
e impacto. Com efeito, diversas economias situadas noutras partes do 
mundo, designadamente no Sul da Europa, também lidaram com pro-
blemas de atraso econômico e sentiram a necessidade de definir políticas 
tendentes a vencer esse atraso. Assim, não é de estranhar que se tenham 
mostrado atentas aos contributos veiculados por Prebisch, Furtado, e 
por outros economistas fiéis ao ideário da Cepal.9

Condições particulares destas sociedades, designadamente a sua na-
tureza semi-periférica e a existência de regimes ditatoriais duradouros, 
conferiram relevância às ideias importadas de autores e instituições de 
matriz latino-americana. Estamos diante de uma situação de pesquisa 
em que o fluxo de influência tem a sua origem na periferia menos desen-
volvida, o que configura um caso atípico do processo de difusão interna-
cional das ideias econômicas.10 Habitualmente, a direção do fluxo vai do 
centro para a periferia, considerando-se esta periferia na dupla vertente 
do seu grau de desenvolvimento econômico e do seu nível de maturi-
dade científica e intelectual. Mas neste caso, o centro é representado por 
países ou regiões aos quais está usualmente reservada a classificação de 
periféricos. Nada existe de paradoxal nesta ocorrência, se tomarmos em 
consideração alguns elementos de proximidade entre a estrutura das 
economias da Europa do Sul e a das economias subdesenvolvidas da 
América Latina no período que antecede e que imediatamente sucede à 
Segunda Guerra Mundial.11

Este cenário histórico era particularmente propício ao surgimento 
de preocupações desenvolvimentistas que insistiam na importância das 
políticas de protecionismo e condicionamento industrial como instru-
mentos de convergência para os níveis de crescimento dos principais 
países europeus. Em Portugal, durante as décadas de 1930 e 1940, essas 

9 Esta temática foi previamente analisada em Bastien e Cardoso (2003).
10 V. Cardoso (2009). 
11 A este propósito, convirá ter presente que a reflexão sobre o modo de contrariar 

o atraso económico através de políticas públicas desenvolvimentistas teve a sua 
origem pioneira num ensaio dedicado aos problemas da Europa de Leste e do Sul 
(Rosenstein-Rodan, 1943).
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ideias modernizadoras tiveram oportunidade de se expressar em cír-
culos acadêmicos e profissionais com capacidade de influência em al-
gumas instâncias de decisão política relacionadas com o abastecimento 
energético, o melhoramento de vias de comunicação e o enquadramento 
da atividade industrial. Ainda que na sua fundamentação este discurso 
apelasse mais ao pragmatismo e ao senso comum do que a argumentos 
extraídos de boa teoria econômica, não deixava de suscitar um melhor 
conhecimento das condições propriamente econômicas do subdesen-
volvimento e das formas de o superar. Deste modo, a visão industria-
lista e tecnocrática criou um ambiente favorável à aceitação de algumas 
das ideias e técnicas de análise características da corrente estruturalista 
latino-americana.

Essa aproximação estava longe de ser integral e plenamente assumida, 
dada a diversidade de pressupostos ideológicos em presença. Em todo o 
caso, era patente uma comum consciência das condições do subdesen-
volvimento, existia uma postura igualmente comum de desconfiança na 
capacidade autorreguladora das forças espontâneas do mercado, havia 
em ambos os lados do Atlântico uma atitude favorável ao intervencio-
nismo do Estado na regulação da ordem econômica. 

Uma das obras pioneiras na reflexão sobre a estrutura da economia 
portuguesa e os problemas do crescimento econômico português, à luz 
dos ensinamentos da corrente estruturalista da Cepal, foi escrita por dois 
dos mais notáveis economistas da geração formada no renovado Instituto 
Superior de Ciências Econômicas e Financeiras (ISCEF), no início da dé-
cada de 1950. Francisco Pereira de Moura e Luís Teixeira Pinto fizeram 
uso de conceitos presentes na abordagem típica dos autores da Cepal 
(entre os quais o de coeficiente capital-produto, tabelas input-output, 
elasticidade rendimento-procura e estrangulamento estrutural), e recor-
reram às mesmas metodologias de análise em matérias de planeamento 
e programação econômica (MOURA e PINTO, 1958).

Nesse mesmo ano, Xavier Pintado publicou um artigo de suporte a 
medidas de desenvolvimento econômico em Portugal e no Sul da Europa, 
no qual explicitamente refere a importância das experiências e políticas 
preconizadas pela Cepal, com especial ênfase na recomendação das téc-
nicas de diagnóstico e programação econômica (PINTADO, 1958).

Os temas do desenvolvimento econômico e comunitário, das con-
dições socioculturais do desenvolvimento econômico, das assimetrias 
e desigualdades territoriais e sociais, da necessidade de planeamento 
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econômico e social, marcaram presença muito significativa na agenda 
editorial dos primeiros números da Análise Social, revista do Gabinete 
de Investigações Sociais (GIS). Entre os autores de artigos sobres estes 
temas, destacam-se os nomes de Adérito Sedas Nunes, Maria Manuela 
Silva, Alfredo de Sousa e Mário Murteira. Este último não hesitou em 
aconselhar a experiência formativa que a Cepal proporcionava em maté-
rias de programação:

Na América Latina, os cursos que a Cepal (Comissão 
Econômica para a América Latina) organiza desde 1952, 
segundo cremos, pretendem fornecer num período rela-
tivamente curto, de alguns meses apenas, uma formação 
geral em desenvolvimento econômico e avaliação de pro-
jectos. Para além da necessidade de formar intensivamente 
economistas, preparados para a problemática do desen-
volvimento, manifesta-se a preocupação de criar uma 
mentalidade favorável à cooperação interdisciplinar entre 
os vários técnicos chamados ao desempenho de tarefas 
de planeamento, em particular no que se refere àqueles 
que se encontram enquadrados na administração pública 
[MURTEIRA, 1963].

A publicação pela Análise Social de um texto traduzido de Prebisch 
(originalmente publicado no Trimestre Econômico) comprova a criação 
de um enlace doutrinal com a especificidade dos problemas latino-a-
mericanos, tais como a constante deterioração dos termos de troca, a 
desigual distribuição do rendimento e os obstáculos à formação e acu-
mulação de capital (PREBISCH, 1963). Ao importarem estes temas para 
o círculo de reflexão portuguesa, os investigadores do GIS estavam a su-
gerir a possibilidade de replicação e emulação de experiências de desen-
volvimento econômico também adequadas ao nosso país.

Para além da evocação da experiência da Cepal, os principais autores 
que publicaram na Análise Social foram particularmente receptivos às 
influências de autores como François Perroux, Gunnar Myrdal, Albert 
Hirschman e Paul Chenery, revelando conhecimentos atualizados acerca 
das principais e mais inovadoras fontes de pensamento econômico sobre 
a temática do desenvolvimento. Do mesmo modo, fizeram referências 
implícitas e explícitas à obra de Celso Furtado, sobretudo quando dis-
cutem as capacidades e recursos internos de que um país dispõe para 
estabelecer processos de decisão política próprios, ou quando analisam 
as origens e consequências socioculturais do desenvolvimento, numa 
perspectiva de causalidade circular:
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Sob certo aspecto, a relação entre desenvolvimento eco-
nômico e condições de estrutura, de cultura e de organi-
zação social aparece como uma relação de dependência do 
primeiro ante as segundas; sob outro aspecto, porém, são 
estas que dependem daquele, porque o desenvolvimento, 
uma vez em processo, opera como indutor de toda uma ca-
deia de alterações na estrutura, na cultura e na organização 
da sociedade [NUNES, 1963].

Uma outra dimensão do desenvolvimento, especialmente valorizada 
no contexto europeu, foi a da assimilação inovadora do conhecimento e 
do progresso técnico, fazendo-se uma vez mais apelo ao testemunho de 
Celso Furtado, conforme bem ilustra Alfredo de Sousa:

Este desafio vital — que concerne em graus diferentes 
todos os países europeus — situa-se fundamentalmente 
ao nível do desenvolvimento tecnológico e da organização. 
“O crescimento das economias desenvolvidas é princi-
palmente um problema de acumulação de novos conhe-
cimentos científicos e de progressos na aplicação desses 
conhecimentos. O crescimento das economias subdesen-
volvidas é antes de mais um processo de assimilação das 
técnicas existentes na época”. Esta frase de Celso furtado, 
escrita já em 1952 (Rev. Bras. Econ., n.° 3), coloca com cla-
reza o problema de opção que a Europa hoje defronta. A 
Europa, se não inventa, se não cria, tem que limitar-se a 
assimilar [SOUSA, 1967].

Alfredo de Sousa foi, neste período, o autor português que mais de 
perto contatou com Celso Furtado, mantendo assídua colaboração en-
quanto preparava o doutoramento na Sorbonne. Os cursos que lecionou 
no ISCEF no final da década de 1960 também beneficiaram largamente 
da visão de Celso Furtado sobre temas de teoria e política de desenvol-
vimento econômico, que Alfredo de Sousa procurou adaptar e apropriar 
numa perspectiva que revelasse ser interessante e útil para Portugal 
(SOUSA, 1969). Terá sido por iniciativa de Alfredo de Sousa que a Análise 
Social publicou em 1969 dois textos de Celso Furtado, um dos quais em 
co-autoria, e que apresenta uma incursão de modelização teórica na 
análise de perfis de procura e repartição do rendimento, que foi certa-
mente fruto do labor primordial do autor português (FURTADO, 1969 e 
FURTADO e SOUSA, 1969).

O seguinte comentário que produziu na recensão a uma das obras mais 
importantes de Celso Furtado demonstra bem o modo como procurava 
justificar o mérito e os ensinamentos do seu mentor de doutoramento:
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A enorme experiência do autor (Cepal, Sudene, Yale, 
Cambridge) reflectem-se neste livro que, embora referindo 
principalmente as economias latino-americanas, não deixa 
de ser sugestivo e útil para o entendimento do caso portu-
guês [Sousa, 1968, pp. 276-277].

O impacto que os livros e ensaios de Celso Furtado tiveram em 
Portugal no final da década de 1960, numa época em que os apelos ao 
desenvolvimento poderiam ser interpretados como um desafio à ordem 
estabelecida de um regime político ditatorial e agonizante, obteve novo 
impulso e melhor enquadramento ideológico e político no novo regime 
democrático instaurado após o movimento revolucionário de Abril de 
1974. A mensagem de Celso Furtado podia agora ser adaptada a novas 
condições e novos estímulos de desenvolvimento econômico. O núcleo 
institucional do primitivo ISCEF (agora ISEG da Universidade de Lisboa), 
que sempre demonstrou maior receptividade à sua mensagem, viria, na-
turalmente, a promover a atribuição a Celso Furtado do título de Doutor 
Honoris Causa pela Universidade Técnica de Lisboa. Foi na Primavera de 
1987, num período em que Celso Furtado integrava o governo brasileiro 
como ministro da Cultura.

O texto da sua oração de sapiência condensa muitas das preocupa-
ções presentes ao longo de toda a sua vida e obra; e constitui também um 
desafio à reflexão e solução para os problemas econômicos do mundo 
contemporâneo. Serve-nos agora como guião sumário e conclusivo do 
seu pensamento em torno dos grandes temas que marcaram o desen-
volvimento da sua carreira intelectual e política, designadamente: a) a 
concepção do sistema econômico como um conjunto de dispositivos de 
regulação visando o aumento da eficácia no uso de recursos escassos; b) 
a relação vital entre o funcionamento do sistema econômico e a ordem 
política, esta última entendida como estrutura de poder fundada na co-
ação ou no consentimento; c) a defesa de novas formas de cooperação 
internacional que permitam estabelecer efetiva regulação num mundo 
crescentemente interdependente; e d) a necessidade de formas agluti-
nadoras de poder político à escala internacional, sem perda de poder de 
decisão de unidades e espaços nacionais que procuram modernizar a sua 
estrutura interna.

Nesse texto inscreveu Celso Furtado uma frase lapidar e cristalina, 
que não perde atualidade nem impacto:
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Vivemos uma época em que se sobrepõem dois tempos his-
tóricos. Em um se procura recuperar o atraso na construção 
do sistema político que deve regular actividades econô-
micas que já se estruturam em escala planetária; em outro 
se busca eliminar formas anacrónicas de organização so-
cial que condenam milhões de criaturas humanas a condi-
ções abjectas de vida. Falhar em uma ou outra dessas duas 
tarefas é condenar a Humanidade a continuar trilhando a 
vida de instabilidade e de incerteza [FURTADO, 1987].

Foi essa ânsia de cuidar daquilo que a Humanidade tem de mais su-
blime – a dignidade da vida humana – que fez da sua vida e obra um 
exemplo que cruzou horizontes e se tornou universal. Por tudo isto, Celso 
Furtado é e continuará a ser um nome incontornável e incontroverso na 
história do pensamento econômico da segunda metade do século XX.
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Capítulo XIV 

El discurso del desarrollo y la 

Nación: Celso Furtado1

Carlos Mallorquin2

La reflexión de Celso Furtado sobre el desarrollo y el de-
venir de la nación durante la década de 1950, culmina con su exilio 

y sus inmediatas meditaciones sobre el porvenir del país bajo la dicta-
dura militar. Nuestro relato concluye con la aparición de los discursos en 
1964/68 (“Los militares y el anti-desarrollo”), que por mucho pre datan 
a los discursos dependentistas de Fernando Henrique Cardoso, diagnós-
tico del cual pronto se alejará a fines de la década de 1960. Será hasta 
entonces que la reconstrucción nacional volverá a ser centro de reflexión, 
período que no tocaremos en esta ocasión.

La idea es observar la manera en que Furtado se involucra en la lucha 
desde “dentro” del cataclismo social y político, construyendo teórica-
mente el imaginario social no siempre sin contradicciones tanto políticas 
como teóricas dadas sus responsabilidades públicas. La disputa entre 
1959-64 se asume desde ciertos puestos de “gobierno” bajo el mando de 

1 Publicação vinculada ao Projeto Temático “Linhagens do pensamento político-social 
brasileiro”. Coordenado por Elide Rugai Bastos, o projeto é financiado pela FAPESP 
(Processo 07/52480-5), realizado pelo Cedec em parceria com a USP, Unicamp, UFRJ, 
Unifesp e UFSCar. O texto foi cedido, gentilmente, pelo autor para esta publicação.

2 Professor-investigador do Centro de Estudios del Desarrollo da Universidad 
Autónoma de Zacatecas, México. Publicou, recentemente, a triologia Breve historia 
des espiritú del desarrollo Latinoamericano  (Colofon, México, 2019);  América Latina 
y su teoria (Ariadna Ediciones, Santiago de Chile, Chile 2017); Relatos contados 
desde la periferia: el pensamento económico latinoamericano (Plaza y Valdés, México, 
2013). Sobre Furtado publicou no Brasil o livro Celso Furtado: um retrato intelectual  
(Contraponto, Rio de Janeiro, 2005).
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tres distintas administraciones presidenciales (Kubitschek, Quadros 
y Goulart). En cada ocasión su “verdadero poder” fue creciendo: de 
Director de la sección del Nordeste en el BNDE a su retorno de Inglaterra 
(1958), a integrante del GTDN (Grupo de Trabajo para el Desarrollo 
del Nordeste), pasando subsecuentemente a ser nombrado parte del 
CODENO (Consejo del Desarrollo del Nordeste), para finalmente crear 
política y teóricamente la Superintendencia para el Desarrollo del 
Nordeste (SUDENE), convirtiéndose en su primer “superintendente”,1 y 
concluir con un corto mandato como Ministro de Planeación. El trayecto 
vivido presenta un vertiginoso pensamiento y actividades, así como las 
mutaciones teóricas observadas que explican algunas de las “contradic-
ciones”. Años de intensa y febril militancia en pos del “desarrollo”, hasta 
el punto que en 1963 Furtado tuvo que ser confinado a reposo por “de-
terminación médica” (“todo eso en el más absoluto secreto” [Furtado, 
1989a: 155]).

La idea de la participación estatal en el proceso de “modernización” 
de la nación,“la industrialización”, “las reformas estructurales”, la inte-
gración de las regiones “atrasadas”, en síntesis, el “desarrollo” del país 
parecía estar en curso. Si el pasado reciente de su país había presentado 
un proceso de desarrollo sin una política conscientemente planeada, el 
futuro parecía comprometido con la socialización política de las estrate-
gias a seguir:

...sin la orientación de una política se fueron acumu-
lando nuevos y grandes problemas. Los servicios básicos 
de transporte, construidos para servir a la economía de 
exportaciones, no fueron adoptados. Tampoco se prestó 
atención al crecimiento de las fuentes de  energía, parti-
cularmente la electricidad. La realidad de esas faltas de 
ajuste, que se traducían en presiones inflacionarias, se hizo 
evidente hacia fines de la guerra. (...) Los desequilibrios es-
tructurales inherentes al proceso de crecimiento de un país 
subdesarrollado [son] ampliados por los altibajos de un de-
sarrollo realizado sin la dirección de una política orienta-
dora [Furtado, 1961a: cursivas mías, 218 -221].

Aparentemente para fines de 1960 (Formación económica del Brasil 
como “Industrialización e inflación”3) se augura un futuro pleno de cre-
cimiento de la economía brasileña. En “Industrialización e inflación” se 
resalta el reciente pasado historial económico para demostrar que fue 
un proceso sustentado en recursos propios, y por lo tanto con amplio 

3 Véase también al respecto “Brasil” [Furtado, 1961b].
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potencial aun por explotar: “No solamente el desarrollo industrial pudo 
apoyarse, en forma creciente, en la producción interna de equipos: tam-
bién los servicios básicos de transporte y energía hicieron lo mismo” 
[Furtado, 1961a: 223].

Brasil entonces, dice “Perspectiva de los próximos decenios” (es-
crito entre 1958- 1959), aparentemente había iniciado ya un camino sin 
retorno:

La transformación estructural más importante que posi-
blemente ocurrirá en el tercer cuarto del siglo XX será la 
reducción progresiva de la importancia relativa del sector 
externo en el proceso de capitalización. En otras palabras, 
las industrias de bienes de capital - particularmente las de 
equipos- tendrán que crecer con intensidad mucho mayor 
que el conjunto del sector industrial. Esa nueva modifica-
ción estructural, que ya se anuncia claramente en los años 
cincuenta, hará posible el evitar que los efectos de las fluc-
tuaciones de la capacidad para importar se concentren en 
el proceso de capitalización [Furtado, 1959a: cursivas mías, 
239].4

El proceso de industrialización trajo consigo una inédita concentra-
ción del ingreso para los propietarios de los factores productivos; si bien 
ello significó un impulso en la expansión de la ocupación en el área de los 
servicios, también se convirtió en un foco.

                Pero aquí la visión no es tan optimista, dice que la “...eco-
nomía brasileña está ahora terminando un siglo lleno de desarrollo sos-
tenido” y después de comparar el índice anual del aumento per cápita de 
la economía brasileña con el de los Estados Unidos (por debajo de esta) 
y con Europa (por encima del índice medio de esta), recalca lo siguiente: 
“Si esto es cierto, se puede concluir que relativamente el presente atraso 
de la economía del Brasil es, en gran parte, un legado de la era colonial, 
con sus dos largos períodos de estancamiento que originaron las zonas 
extensas de baja densidad demográfica en las cuales prevalecerán aún 
las actividades necesarias para la subsistencia propias de una tecnología 
rudimentaria. La incorporación de esta población a la economía mone-
taria es el principal rasgo del proceso de desarrollo económico.” [ibid., 
1961b: 246-247].

És positivo para la economía: “la urbanización, que actuó como factor 
dinámico sobre la agricultura (...), permit[ió] la ampliación del área 

4 Mucho de este material -capítulo final- puede verse también en “Brasil” [Furtado, 
1961b].
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cultivada” [ibid., 1961a: 244].
Por contraposición deslumbraban arcaicamente las desigualdades 

regionales:

Si por un lado en la mitad del siglo, la economía brasileña 
había alcanzado un cierto grado de articulación entre las 
distintas regiones, por otro,  la disparidad de niveles re-
gionales  de ingreso había aumentado notoriamente. En 
la medida en que el desenvolvimiento industrial sucedía 
a la prosperidad cafetalera, se acentuaba la tendencia a la 
concentración regional del ingreso” [Furtado, 1959a: 240].

Se imponía la problemática de la integración regional en el futuro 
inmediato:

... exigirá una nueva forma de integración de la economía 
nacional, distinta de la simple articulación que se procesó 
en la primera mitad del siglo. La articulación significó, 
simplemente, desviar para los mercados de la región ca-
fetalera-industrial productos que antes se colocaban en el 
exterior. Un proceso de integración tendría que orientarse 
en el sentido de aprovechamiento más racional de recursos 
y factores en el conjunto de la economía nacional. [ibid.,: 
cursivas mías, 243].

Si bien la política gubernamental del primer lustro de la década de 
1950 resultó positiva para el desarrollo y crecimiento de la economía, se 
había prescindido de una política global planificada, ocasionando costos 
sociales incontables. Por otro lado, las opciones que pudieron presen-
tarse, tampoco hubieran resuelto los desequilibrios internos, ni hubieran 
creado o impulsado el grado de industrialización logrado. Furtado no 
defiende la política en cuestión, pero sí destaca las consecuencias ad-
versas que hubieran sobrevenido de haberse impulsado otra estrategia.

Brasil aparentaba entonces principiar una fase donde los intereses y la 
dirigencia de una clase, los cafetaleros, eran desplazados por una visión 
más “nacionalista”, con los “industriales” a su cabeza, dando credibilidad 
a la idea de que la ideología desarrollista nacionalista parecía conducir y 
transformar una “nación” en potencia hacia una nación industrializada.5

Su creación personal, entre 1958 y 1959, la Superintendencia para el 
desarrollo de la región del Nordeste, y máxima responsabilidad hasta en-
tonces destaca la radicalización de la lucha por dar dirección a la nación 

5 La época del “desarrollismo” se describe admirablemente por Limoeiro Cardoso 
[l976], así como en Love, J. [1996a].
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en proceso. La lucha política fue cruenta: un Presidente (Goulart) sin 
poder bajo un Congreso que entorpecía todo lo que favoreciera la recu-
peración de sus antiguas facultades. Esa puja confesaba que las tradicio-
nales explicaciones sobre la “decadencia del Nordeste”, consecuencia de 
un fenómeno “universal” eran absurdas (“Perspectiva de los próximos 
decenios”) [Furtado, 1959a] y las “sospechas” de su inadmisibilidad son 
más bien evidencias de que el crecimiento de una región es resultado de 
la manera en que una región se articula productivamente a otra.

El vocabulario teórico de Furtado va más allá de la del clásico vocero 
gubernamental. No se trata de explicar que el crecimiento y el desarrollo 
era igual a elevar la relación producto-capital, la capitalización, y/o la 
inversión, o la importancia de las matrices insumo-producto para pensar 
la articulación entre sí de los distintos sectores, y ramas industriales.

Tenía claro que las políticas de “desarrollo” llevan un trasfondo que 
suponen la reconstrucción de la “nación” entonces existente: impli-
caban transformaciones y reformas estructurales que suponen superar 
las limitaciones sociales de las relaciones sociales y las unidades pro-
ductivas o sectores en cuestión: no son los cajones vacíos de una matriz 
insumo-producto.

Las transformaciones estructurales impulsarían los cambios necesa-
rios para integrar e incorporar poblaciones a los circuitos productivos, o 
sea, aquella invisible “nación” desde la perspectiva estatal: las reformas 
fiscales, y de la tierra. Tareas por excelencia político-económicas, en uno 
de los periodos más conflictivos, que se describe el de la “(pre) revolución 
brasileña”, claro está, dependiendo de quién hablara. La proliferación de 
los discursos y “objetos” en relación al Nordeste, agobió el imaginario so-
cial-político y cultural del Brasil. Para Furtado ameritaba un tratamiento 
que concernía a la “seguridad nacional”. Algunos objetivos de las luchas 
agrarias por entonces además de fuera de lugar llevarían a enfrenta-
mientos sociales irreparables. Los discursos de las ligas campesinas, más 
que coadyuvar al entendimiento del Nordeste, eran un “obstáculo” más. 
Sin duda luchaba por mejorar las condiciones de vida de los trabajadores 
“reestructurando” de la agricultura del Agreste, zona muy seca, adaptada 
a niveles pluviométricos mínimos, que hablando técnica y políticamente 
era imposible, por la oposición de los latifundistas a ensanchar las pro-
piedades de los aparceros. En “El proceso revolucionario del nordeste” 
[Furtado, 1964a], la elevación de la productividad,
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...exigiría un aumento de la cantidad de la tierra por fa-
milia y una capitalización muy superior al nivel actual. 
Esa reestructuración entraña un conflicto con los intereses 
de los propietarios y no es viable desde el punto de vista 
de los campesinos, cuya lucha está orientada a la defensa 
de la posesión de la tierra. Al defender la posesión de la 
tierra los campesinos defienden también indirectamente 
la organización actual de la economía agrícola, con su gran 
excedente de mano de obra, que impide aumentar la pro-
ductividad  de su trabajo [Furtado, 1964a: 146].

Vale la pena subrayar, una vez más, que el análisis y las propuestas 
para el desarrollo que reinan en los textos de Furtado (aquéllos que me-
dian entre los años que se instaura la SUDENE y la elaboración del Plano 
trienal de desenvolvimento económico e social (1963-1965) [Furtado, 
1962b]), sin considerar las luchas políticas en proceso, y las diversas 
formas en que constituían bien o mal sus posibles “aliados” y “enemigos”, 
suponían reformas fuertes, de “base” e inaplazables en la sociedad bra-
sileña. De lo contrario todo podría describirse como simplemente una 
fantasiosa voluntad de saber encarcelada por el “mito del desarrollo 
económico”.6

Habiendo superado el discurso “técnico”, sus nociones sobre el “de-
sarrollo” ya no podían comprenderse a partir de los promedios per cápita 
en el sentido estricto que los define como categorías económicas del dis-
curso convencional. Allá por 1962, aparece la figura del “técnico-político”. 
En una entrevista y en pleno proceso de lucha por instaurar la política 
de desarrollo del Nordeste, y superadas las posturas que aparecen en A 
operação...[1959d], sobre la “neutralidad”7 del técnico apolítico, decla-

6 “Esa idea [refiriéndose a la del desarrollo económico] constituye, con seguridad, una 
prolongación del  mito del progreso, elemento esencial en la ideología rectora de la 
revolución Burguesa, dentro de la cual nació la actual sociedad industrial” [Furtado, 
1974: 14].

7 Furtado delimitaba así su competencia en A operação...[1959d]: “Si para tanto [dis-
poner de tierras para otros fines] es necesario tomar tierra de las manos del ha-
cendado, imponer la apropiación o desapropiación por el estado, ese ya no es un 
problema económico sino político. La solución a adoptarse y que en última instancia 
envuelve la cuestión política, quien la decide no es el técnico sino el político. (...) Lo 
que tengo que decir con toda franqueza, es que si la gran mayoría quiere adoptar esta 
o aquella solución, por ejemplo, tomar tierras de unos y dar a otros, no soy yo quien va 
oponerse a eso, ni el técnico, ni el indicado latifundista. Lo que no puedo es esconder, 
en calidad de técnico, una bandera política cualquiera. Antes tendría que decir que 
hablo como simple ciudadano o aprendiz de político. (...) Considero eso [la ley de ir-
rigación], en verdad, un problema de reorganización agrícola y de reforma agraria. Y 
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raba: “El desarrollo económico debe ser desarrollo político-económico” 
[Citado por Robock, S. H. 1963: 103 y 104]:8

Hay que insistir por tanto que Furtado no es sencillamente un “es-
cribidor”. Sus textos quieren dar la lucha por la dirección y las metas 
de la ación. En Brasil en su encrucijada histórica [Furtado, 1962a],89 se 
despliegan libremente sobre las enormes tareas que le correspondían al 
Brasil de la época. También aparece su distanciamiento de la ciencia eco-
nómica convencional. Sin embargo, fue el primer ensayo “Reflexiones 
sobre la pre-revolución brasileña” [Furtado, 1960 en 1962a], el que causó 
tanto revuelo por el Brasil y por todo el mundo en 1962.10 El ensayo, así 
como el libro tiene un título “provocativo”; hace un llamado a la recons-
titución de las fuerzas político-sociales.

De la inusitada esperanza sobre el futuro de la nación y de la eco-
nomía pasa en “Reflexiones...” a matizar los alcances del proyecto indus-
trializador, así como las transformaciones políticas y sociales requeridas, 
ante un Estado abrumado por resabios arcaicos organizativos y adminis-
trativos. Igualmente las organizaciones sociales -decía Furtado- reque-
rían de una profunda transformación, problemática que se complicaba 
de manera geométrica cuando se examinaba el caso del Nordeste.11

así pretendemos ir, etapa por etapa, en cada región. Y cuando tengamos en las manos 
elementos para sugerir, no me faltará coraje para decir cual es la solución. Además si 
es oportuno o no, no puedo decidir, evidentemente, la política está por encima de la 
técnica. (...) Yo no soy político, me limito, por lo tanto, a dar informaciones de técni-
co”[1959d: 62-63 y 65].

8 Por su parte, Oliveira F., colaborador de Furtado por ese entonces, ha dicho que en 
el período que va desde 1959 hasta 1964, Furtado trabaja activamente: su experiencia 
double de administrador público y político enriquece extraordinariamente al pen-
sador -y sólo mucho después de l964 se puede considerar a Furtado un académico 
en el sentido de que sus proposiciones no están ligadas a la acción- y este devuelve 
a aquel formulaciones de políticas y estrategias de transformación [Oliveira, 1983: 
1030].

9 Se trata de un libro que comprende una serie de conferencias que ofreció por todo 
el país para impulsar  las reformas estructurales de “base”, siendo “Reflexiones sobre 
la pre-revolución brasileña”, publicado en 1960, el más renombrado. Puede hablarse 
como su “manifiesto político” por esa época, se deriva esencialmente en un intento 
de cortar de tajo los rumores de que pertenecía al “partido comunista”, sin embargo, 
sólo logró agitar aún más el ambiente político, tanto el de “izquierda” como el de 
“derecha”.

10 Por un lado aparecía en la prensa nacional e internacional como el “comunista” en-
carnado, y por otro, como el “apologista” del capitalismo, cfr [1989a].

11 Un cuarto de siglo después nuestro economista decía que las fuerzas sociales, “dedu-
cían lo que más les convenía” [1989a: 136].



276

Las Ligas Campesinas eran mistificadas como un producto de la re-
volución cubana. Las organizaciones obreras, así como las campesinas, 
por fin lograron ocupar espacios de la vida cotidiana de la nación. Fue 
utilizado por la derecha -dice Furtado- para crear y multiplicar el pánico 
y preparar un golpe de estado. A su vez la “izquierda” suponía que “... las 
masas organizadas estaban ocupando nuevas posiciones y consiguiendo 
cambiar la relación de fuerzas, lo que justificaría radicalizar las confron-
taciones” [1989a: 136]. Discursos fuera de lugar presentaban sordos y 
ciegos por doquier, todos los actores “decían lo que querían escuchar” 
y escuchaban únicamente lo que ellos decían. “Reflexiones...” [1960 en 
1962a] intentaba “desmistificar” la concepción del “marxismo” que por 
entonces sostenía la derecha para alarmar el ambiente político, y demos-
trar a la izquierda que existían “contradicciones” entre los fines que per-
seguía y los medios para lograrlo.

Pero el propio el discurso del texto, en ocasiones casi apocalíptico, 
debe entenderse por aquel espíritu del desarrollo impregnado en todos 
lo grupos dirigentes del país. En la “Introducción” al libro Brasil en su... 
[Furtado, 1962a], delimita su objetivo:

La tesis central que se desarrolla es [que] la economía de 
nuestro país ha alcanzado un grado de diferenciación -lo 
que es distinto del nivel convencional de desarrollo medido 
según la renta per cápita -que permite trasladar al país los 
principales centros de decisión de su vida económica. En 
otras palabras: el desarrollo reciente de la economía bra-
sileña no sólo se manifiesta por una elevación de la renta 
real media por habitante, sino también por una progresiva 
diferenciación del sistema económico, el cual ha alcanzado 
una individualización y autonomía crecientes. Brasil está 
repitiendo, hasta cierto punto, la experiencia del Japón en 
decenios anteriores: la conquista de la autodeterminación 
en el plano económico, aun en una fase caracterizada por 
un nivel de renta per cápita típico de un país subdesar-
rollado [Furtado, 1962a: 11].

A pesar de la fortaleza del “desarrollismo” en el Furtado del 1962 sobre 
la posibilidad y capacidad de los nuevos “centros de decisión” para “di-
rigir” al país hacia su plena “autonomía”, el Nordeste reflejaba el último 
reducto y manifestación espectacular de las asimetrías económicas y so-
ciales. No obstante, respecto la reconstrucción de la nación decía: “hoy 
estamos en condiciones de tomar las decisiones más fundamentales, 
sobre la actividad económica del país” [ibid., 1962a: 12].

Tampoco olvidaba la precariedad en que se encuentra el Brasil en esta 
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nueva etapa histórica:

 ... así como antes los males causados por la existencia de 
una política económica consecuente estaban limitados por 
la fuerza de la corriente que venía de fuera, hoy estos males 
alcanzan una mayor profundidad. Y lo más importante no 
es que podamos autodirigirnos, sino que no nos queda otra 
salida” [ibid.].

El elocuente “optimismo” del texto Brasil en su...[1962a] debe mucho 
al contexto político tanto nacional como internacional. Las respuestas 
de la prensa internacional así como la nacional, no tardaron en llegar: si-
multáneamente situaron a Furtado como marxista-leninista de closet,12 y 
adverso al marxismo que supuestamente impregnaba a toda la sociedad 
brasileña. Los consejos de Furtado a los jóvenes en “Reflexiones...” [1960 
en 1962a], de retomar por otros medios los objetivos primordiales pro-
puestos de una sociedad más igualitaria reflejan también su idea de que 
la juventud universitaria representaba un país que “camina hacia trans-
formaciones de gran alcance”. Pero la existencia de “fuerzas insondables” 
exigía una reflexión sobre los objetivos y métodos para la conquista del 
futuro.

Los logros del desarrollo se han realizado a grandes costos sociales13 y 
ocasionaron graves consecuencias: “... en efecto, a causa del anacronismo 
de la estructura agraria, este desarrollo provocó, en muchas partes, un 
aumento relativo de la renta de la tierra, favoreciendo a grupos parasi-
tarios” [1960 en 1962a: 17]. En sus palabras es ineludible eliminar el tras-
fondo de su experiencia reciente sobre las condiciones del Nordeste, y 
de hecho surge como problema “nacional”. En nombre del “desarrollo” 
-dice Furtado- las políticas del Estado subsidiaron inversiones super-
fluas, monopólicas, que concentraron aún más la riqueza en una minoría 
privilegiada.

12 Incluso el “Review” del libro Dialéctica del...[Furtado, 1964a], por parte de Willard 
Barber [1966], sintoniza con esta vertiente cuando habla del “deep Leninist ruts” de 
Furtado.

13 “El análisis económico -escribe Furtado- se limita a exponer fríamente la realidad. 
Sabemos que el desarrollo de que tanto nos orgullecemos, realizado en los últimos 
decenios, no ha modificado en nada las condiciones de la vida de las tres cuartas 
partes de la población de nuestro país. Su característica principal ha sido una cre-
ciente concentración social y geográfica de la renta. Las grandes masas que trabajan 
en los campos, y que constituyen la mayoría de la población brasileña, no han sacado 
prácticamente ningún beneficio de este desarrollo” [1960 en 1962a: 16].
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El Estado creció sin las reformas adecuadas, amplió sus funciones y 
dada la inexistencia de reformas de base, indujo las condiciones para una 
“apropiación ilícita de capital a costa del pueblo.” Furtado comprende la 
indignación de la juventud. También destaca ambos lados de la cara del 
desarrollo brasileño: por un lado, la maquinaria estatal y su financia-
miento cuasi feudal despilfarrador que favorece a los empresarios; por 
otra, el “lado positivo”: “...hace nacer dentro del país los centros de de-
cisión, lo arma para autodirigirse, le impone la consciencia del propio 
destino, lo hace responsable de lo que él mismo tiene de erróneo” [1960 
en 1962a: 18].14

Llegó el tiempo para la “acción” y la transformación del capitalismo 
brasileño, pero ¿cuál será la filosofía que guíe a esta “acción”?; apuntaba 
que la vigencia del marxismo era resultado de su capacidad para diag-
nosticar la época, que a su vez implicaba cierta acción. Ello explica -dice 
Furtado- por qué la “juventud” está tan imbuida de tal “filosofía de la ac-
ción”: visión optimista y positiva sobre la transformación del mundo en 
y para el “hombre”. Pero acepta que los medios de producción en manos 
privadas sólo tienen un “carácter operacional” y por lo tanto pierden su 
razón de ser si no cumplen con objetivos sociales.  La tesis tiene la inten-
ción de  “dialogar” con aquéllos que únicamente  observan sus efectos 
nocivos; sin embargo, el uso “racional” de los medios de producción en 
manos privadas es legítimo cuando se observan consideraciones sociales.

... no se puede atribuir más que un carácter operacional a 
la propiedad privada de los medios de producción, a la em-
presa privada. Estamos todos de acuerdo en que la empresa 
privada es una simple forma descentralizada de organizar 
la producción y que debe estar subordinada a criterios so-
ciales. Siempre que exista un conflicto entre los objetivos 
sociales de la producción y la forma de organización de 
ésta en empresa privada, tendrían que tomarse medidas 
para salvaguardar el interés social. Por otro lado, a medida  
que se va alcanzando una mayor abundancia en la oferta 
de bienes, esto es, los estadios superiores del desarrollo, 
menor importancia van teniendo las formas de organiza-
ción y mayor el control de los centros de poder políticos. Es 
desde estos últimos que se dictan,  en última instancia, las 
normas de distribución y utilización de la renta social, bajo 
formas de consumo público o privado [Furtado, 1962a: 21].

14 “... sabemos donde están los errores de nuestro desarrollo desordenado, sabemos que 
está a nuestro alcance poder corregirlos o reducirlos, y tenemos consciencia de todo 
ello. No hace falta otra razón para sentirnos responsables e intranquilos” [ibid.].
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Parece ser que existen ciertos objetivos en torno a los cuales es posible 
unirse para transformar el capitalismo brasileño siempre que no se con-
fundan los medios con los fines.

Si recordamos la existencia de los polos militares Ruso-americanos, 
la “crisis de los misiles” en Cuba, los riesgos políticos son inconmensu-
rables. La búsqueda de diálogos se genera via “la juventud”. La constata-
ción de que el desarrollo brasileño se realizó a enormes costos y graves 
desigualdades impulsa a la juventud a buscar cambios cualitativos que 
tomen en cuenta a la población mayoritaria:

El desarrollo económico es, en sentido estricto, un medio. 
No obstante, constituye un fin en sí mismo, un elemento 
irreductible de la forma de pensar de la nueva generación, 
la confianza en que la ampliación de las bases materiales 
de la vida social e individual es condición esencial para la 
plenitud del desarrollo humano” [Furtado, 1962a: 23].

Los fines centrales del desarrollo, que suponían ser la razón y fuerza 
motriz para promover las mutaciones estructurales justifican las estrate-
gias. ¿Podrían -pregunta Furtado- los medios corromper o desviarse de 
estos fines?, ¿La lucha por esos objetivos supone necesariamente alterar 
medios en fines?

Es éste un problema extremadamente complejo, pues la 
experiencia histórica de los últimos decenios ha creado la 
apariencia, para los países subdesarrollados, de una opción 
forzosa entre libertad individual y rápido desarrollo material 
de la colectividad. Esta falsa alternativa ha sido presentada 
por los partidarios de ambos lados de la controversia, es 
decir, en defensa de la libertad o del bienestar de las masas 
[Furtado, 1962a: 24].

No existe una contraposición -dice Furtado- entre “libertad” y desar-
rollo, porque ambas pueden darse dentro del contexto de la sociedad 
brasileña siempre y cuando se aterialicen ciertas transformaciones so-
ciales y estructurales. Sin embargo, la proclividad de las “masas” de los 
países subdesarrollados hacia formas no políticas, no libertarias se debe 
esencialmente a que éstas:

... al no haber tenido ningún acceso a las formas superiores 
de la vida pública, no pueden comprender el verdadero al-
cance del argumento. Aún más: la supuesta alternativa - 
libertad versus desarrollo rápido- puede resultar peligrosa 
para la libertad como  aspiración colectiva, pues cabría in-
ferir que la libertad a que (sic) tienen acceso una minoría es 
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pagada con el sacrificio del bienestar de las grandes mayo-
rías [Furtado, 1962a: 25-26].

Son pocos, dice Furtado, los que tienen acceso a las manifestaciones de 
la cultura “superior”: “Pocos de nosotros tenemos conciencia del carácter 
profundamente antihumano del subdesarrollo. Cuando comprendemos 
esto, fácilmente nos explicamos por qué las masas están dispuestas a 
hacer cualquier cosa para superarlo” [ibid.,]. Igualmente no debe contra-
ponerse la felicidad de las generaciones actuales por las futuras, no sólo 
porque la disyuntiva no es necesaria, sino porque lo que está en juego no 
son sólo “personas” sino “valores” que difícilmente serán recuperados 
mañana: “La universalidad con que se viene insistiendo en la referida 
alternativa proviene de que ha sido deducida de distintas formas por de-
fensores antagónicos” [ibid.: 27].

Se sabe que las dictaduras producen un rápido crecimiento de las con-
diciones materiales de vida, pero a costa de la pérdida de libertad. En 
Europa la existencia de una “sociedad abierta” (término de Popper K. 
[1967] por excelencia), limito la difusión del “marxismo-leninismo”. Las 
dictaduras surgen y son viables sólo en sociedades “rígidas”:

El problema fundamental que se presenta es, por tanto, 
elaborar técnicas que permitan alcanzar rápidas transfor-
maciones sociales con los patrones de convivencia humana 
de una sociedad abierta. Si no logramos este objetivo, la 
alternativa no será el inmovilismo, pues las presiones so-
ciales abrirán otros caminos que escapan a toda posibi-
lidad de previsión y control” [Furtado, 1962a: 30-31].15

En Brasil la clase campesina se encuentra totalmente marginada de 
las transformaciones sociales requeridas, tanto en términos políticos, 
como sociales. Se halla fuera de los circuitos políticos organizados de 
la “democracia”, sin voz alguna y por tanto es fácil presa del discurso y 
técnicas revolucionarias.16 Es en la “sociedad abierta” donde se promueve 

15 “... en una sociedad abierta, en que se han alcanzado formas de convivencia social 
complejas, la revolución de tipo marxista-leninista representa un retroceso político 
cierto” [Furtado, 1962a: 31-32].

16 “La situación de los campesinos [a diferencia de la clase obrera], no obstante, es to-
talmente distinta. Al no poseer ningún derecho no pueden expresar reivindicaciones 
legales. Si se organizan, se supone que lo  hacen con fines subversivos. La conclusión 
que necesariamente tenemos que sacar es que la sociedad brasileña es rígida en una 
gran parte: la formada por el sector rural” [1960 en 1962a: 31].
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una “aproximación progresiva” de sus metas por medio de reformas, en 
contraste con la “sociedad rígida” la procreación de sus objetivos se dan 
bajo “rupturas cataclísmicas”. De ello Furtado deduce que el proceso re-
volucionario brasileño tiene una característica dual.

Si bien el “proceso revolucionario brasileño” puede ser liderado por la 
vertiente marxista-leninista, es muy posible que pervierta los verdaderos 
objetivos del desarrollo y del “humanismo” implícito. Si ha de llegar una 
“revolución” de este tipo en el Brasil es muy posible un retroceso polí-
tico. No obstante, son las dictaduras de derecha los progenitores de los 
retrocesos:

La imposición de una dictadura de derechas, que volvería 
rígida toda la  estructura política, crearía condiciones pro-
picias para una efectiva movilización revolucionaria de 
tipo marxista-leninista. Aun en este caso, no obstante, lo 
más probable es que el sector agrario predominase en caso 
de revolución social” [1960 en 1962a: 34].

Una vez rebasadas las estructuras político-sociales urbanas, Furtado 
supone, que la “estructura agraria anacrónica” dejará caer todo su peso 
en el resto de la sociedad. Retrospectivamente puede decirse miope 
dicha visión. Las ligas campesinas eran solamente un tigre de papel, que 
en esencia reivindicaban la defensa del salario constitucional mínimo 
[Cfr. Horowitz].

Sin embargo, Furtado tiene claro que las transformaciones estruc-
turales requeridas para el desarrollo, y los impulsos en esa dirección 
ponen al Brasil en una “auténtica fase pre-revolucionaria”. Por una parte, 
Furtado no se cansa de amedrentar a las viejas oligarquías, y por otra, rei-
tera la posibilidad de un retroceso político en el país si la metamorfosis 
se da a través de formas políticas dictatoriales marxistas-leninistas.

La transformación de la estructura agraria anacrónica (“rápida revo-
lución”) debe darse con cierta gradualidad de los cambios socio-políticos 
para que la presión social no redunde en movimientos “pre-cataclís-
micos”. Los inaplazables cambios constitucionales17 tampoco son condi-
ción suficiente para llevar a cabo la tarea de transformar las estructuras 
y que promuevan el desarrollo con criterios sociales. Debe darse prio-
ridad al establecimiento de estructuras elásticas, y que la reforma agraria 
sea un proceso ordenado bajo el Estado con políticas claras en el ámbito 

17 Recuérdese que no podía haber expropiación de tierra sin pagar inmediatamente en 
moneda a la vista.
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fiscal y el bancario. El parlamento debe asumir la función de discutir y 
dar directrices para el desarrollo económico y social. Por otra parte, el 
gobierno debe recibir los poderes esenciales para castigar a aquellos que 
malversan los fondos públicos. Asimismo debe elaborarse un plan de de-
sarrollo económico social en base a los “deseos” del “pueblo”.

Para dar impulso y concretizar estos objetivos de la sociedad, Furtado 
llama a su “discusión” por parte de las agencias involucradas en las fun-
ciones de los órganos políticos del país. Furtado habla también de su-
perar filosofía liberal de laissez-faire (“Política económica y reformas de 
base”) [1962a], sobre la no intervención en el funcionamiento del mer-
cado. De allí Furtado se lanza a una crítica del modelo del crecimiento y 
sus graves disparidades regionales, recalcando que éstas no son producto 
de la industrialización o el desarrollo, fenómeno determinante de los 
tres últimos decenios, sino resultado de la ausencia de una “política que 
orientase este desarrollo.” Este desequilibrio y la acumulación excesiva 
por parte de ciertos sectores sólo podría solucionarse con una política de 
desarrollo programada.

Para 1963 ocupa el timón de la dirección de la economía como ministro 
de planeación de la “nación”; el Plan trienal...[1962b] -dice Furtado-18 
fue elaborado por él a expresa “petición” personal del propio Goulart. 
El discurso examinado previamente, con sus cualidades cuasi proféticas 
tienen sus raíces en el período que Furtado denomina como “crucial” 
para la historia del Brasil, en plena “encrucijada”; no había tiempo que 
perder.

Es por esta época que vemos acentuarse su visión sobre la clase em-
presarial sin las cualidades para impulsar y promover cierto tipo de in-
versiones. La participación estatal, por lo tanto, es necesaria.

Advierte que ello no implica la pérdida de libertades 19 en una so-
ciedad democrática; la sociedad subdesarrollada requiere del Estado 

18 Fue el autor del Plan trienal del gobierno de Goulart a “petición” expresa del 
Presidente. “Era la persona - relata Furtado- más articulada dentro del gobierno, 
porque hacía mucho tiempo que estaba en la cúpula de la administración” [1980b: 
69]. Furtado ha dicho que debido a la ausencia de compromisos, tanto teóricos como 
políticos, se le facilita conformar una independiente estrategia del desarrollo.

19 En “Subdesarrollo y estado democrático”, quinto capítulo [1962a], vuelve a insistir 
una vez más que la intervención del estado no implica la pérdida de las libertades 
individuales, ello ha quedado ampliamente demostrado en el papel que este ha asu-
mido en los países desarrollados, el laissez-faire no queda destruido con la partici-
pación “supletoria” del estado en algunas actividades económicas y esenciales para el 
logro y mejoramiento del nivel de vida material de los pueblos.
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porque “crea condiciones para que el empresario surja y se consolide”. 
Por eso, el Estado debe estar preparado de manera sistemática, debe dis-
cernir dónde y cuándo no intervenir en la economía, y a cuáles sectores 
o fuerzas deben cederse el liderazgo de las inversiones. A eso le llama 
“planificación”. Además, los cargos públicos deben desempeñarse por 
personas afines y calificadas. En síntesis, Furtado no sólo propone el de-
sarrollo económico como el objetivo central de la política estatal, además 
promueve nada menos que la reestructuración del aparato estatal y las 
funciones de su personal [cfr., 1957a].

De todos modos, el ambivalente distanciamiento de Furtado del “de-
sarrollismo” se realizará más adelante. En Dialéctica del...[1964a], escrito 
antes del golpe de Estado militar, todavía refleja una conformación dis-
cursiva constituida por el discurso estatal sobre el “desarrollo”. Pero aquí 
ya se intuye a un Furtado derrotado, muy lejos del aguerrido que en-
contramos en Brasil en su...[1962a], se trata de un “profeta desarmado” 
conocedor que su tiempo está contado para él y al Brasil. Es una reflexión 
sobre las particularidades brasileñas que obstaculizan el “desarrollo”, 
que intenta descubrir quienes son los agentes que se oponen a las re-
formas y captar las consecuencias para el futuro del Brasil; éste es un 
texto mucho menos polémico que los ensayos que encontramos en Brasil 
en su...[1962a]. Al igual que el ensayo “Reflexiones...” uno de los temas 
centrales de Dialéctica del...[1964a] es la discusión en torno al papel de 
la izquierda20 en la “modernización” del Brasil, y el paso de “una sociedad 
estructuralmente anacrónica a una nación moderna”. Reitera la situación 
económica del Brasil, marco en el cual se debaten las políticas necesarias 
para resolver el impasse, en particular:

El ‘desequilibrio al nivel de los factores’ es seguramente 
el problema más grave que enfrentan las economías sub-
desarrolladas. Se trata de una consecuencia inevitable de 

20 Debemos destacar que para la edición norteamericana, Diagnosis of the Brazilian 
crisis, [1964b], existen ligeros cambios respecto la “Introducción a la edición en cas-
tellano” que valen la pena subrayar. En esta, al igual que la edición inglesa Furtado 
habla que el texto está dirigido a un “público” en general interesado en transformar 
la sociedad “anacrónica”, hacia la “modernización”, pero en la edición norteameri-
cana agrega una frase inexistente en la castellana; allí dice: “Con la intención de pro-
mover una movilización intelectual de la izquierda, escribí el presente libro, que no 
pretende ir más allá de la formulación de un número de problemas concernientes 
en los cuales existía un amplio ámbito para un intercambio de ideas” [1964b: XIII]. 
Recordemos que tal vez fue esto que Willard Barber [1966] habla del “profundo surco 
leninista” de Furtado.
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la absorción de una tecnología tomada de prestado a eco-
nomías mucho más avanzadas, es decir, capacitadas para 
pagar salarios mucho más elevados, en relación con el resto 
de los equipos. En las economías subdesarrolladas los sala-
rios pagados en el sector industrial son artificialmente ele-
vados, lo cual se debe a una serie de factores sociológicos y 
políticos [1964a: 13]21

El libro ya demuestra lo que será la parte más vital de su “estructura-
lismo”: una concepción decididamente sociológica e histórica de la evo-
lución económica de las sociedades. Elabora el tema de la lucha de clases 
y su institucionalización en el Brasil para llegar al capítulo “Dialéctica 
del desarrollo capitalista”, donde se delimita cómo evolucionan el Estado 
y la economía en las economías capitalistas bajo un régimen democrá-
tico, diferenciándolos radicalmente de lo que podríamos denominar el 
modelo de la sociedad brasileña. Allí:

Las actuales estructuras subdesarrolladas constituyen un 
caso especial dentro de la evolución capitalista. En este 
caso la economía que existía con anterioridad al proceso 
de industrialización era de tipo colonial (...) por otro lado, 
la tecnología que absorben esas economías no deriva de 
su evolución económica interna, pues es trasplantada de 
sistemas mucho más avanzadas. Como la industrializa-
ción está orientada principalmente hacia la sustitución de 
importaciones (...). La inversión puede orientarse de tal 
modo que cree desempleo, aunque existan grandes masas 
subempleadas dentro y fuera de la economía monetaria. 
Así se explica que las estructuras subdesarrolladas actuales 
constituyan economías poco dinámicas, con fuertes im-
pulsos internos al estancamiento [ibid.,: 76].

En contraste con Brasil en su...[1962a], reina cierta desilusión sobre el 
impacto y la materialización de la industrialización para el crecimiento 
de la economía y por tanto en la posiblidad de dar vida a una nación. 
En lo que sigue, Furtado expone que el “subdesarrollo” es un problema 
que debe plantearse en “términos de la estructura social” y por tanto in-
cluye la “presencia de un dualismo estructural”. Detalla también el po-
pulismo en una economía cuya reproducción es altamente dependiente 
del Estado, y menciona sus implicaciones para la economía. La concep-
tualización de la clase dirigente del país como “latifundista”, con inte-
reses ligados al “comercio exterior”, explica sus limitaciones para llevar 
a cabo las transformaciones sociales y políticas. Así mismo diferencia 

21 La noción del “desequilibrio a nivel de los factores” será desplazada en los próximos 
años del repertorio estructuralista de Furtado.
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claramente las clases sociales y las alianzas políticas que de ellas se de-
rivan respecto el capital foráneo, anticipándose con mucho como men-
cionamos a continuación, a las tesis famosas del libro de F. Henrique 
Cardoso y E. Faletto [1978].

Cuando el golpe militar se concretiza, la primera ciudad desde el exilio 
es Santiago de Chile. En el ILPES, en un seminario, realizado a partir del 
3 de junio de 1964, Furtado discute gran parte de las ideas que elabora 
en Subdesarrollo y estancamiento...[1966a] y para mediados 1965, en la 
misma sede, empezó a circular un manuscrito de Fernando H. Cardoso y 
Enzo Faletto, con el título de “Estancamiento y desarrollo económico en 
América Latina: Condiciones sociales y políticas (consideraciones para 
un programa de estudio)”,22 y cuya culminación teórica puede verse en 
Dependencia y desarrollo... [1978].23

Para Furtado es la existencia de esta facción lo que explica los obstá-
culos para formular y llevar a cabo un “proyecto de desarrollo nacional”. 
Otro problema no menos importante radica en el hecho de que la “po-
lítica” y las formas de lucha se inscriben al interior de “los grupos que 
componen la clase dominante” sin que exista algún tipo de presión de la 
clase trabajadora, con ideología propia. De esta forma Furtado establece 
que el “populismo” económico puede provenir de cualquier “facción del 
grupo dominante”. Los próximos capítulos nos detallan la conformación 
del capitalismo brasileño, y en esta ocasión -en claro contraste con lo 
visto hasta ahora- se resalta insistentemente una tendencia estructural 
-presente y futura- hacia el “estancamiento”; incluso habla del agota-
miento del proceso de industrialización [1964a: 103 y 113], promovido por 
la sustitución de importaciones. Aquí ya se pueden vislumbrar los inicios 
del “modelo” estructural que saldrá a la luz un año después. La búsqueda 
de una fuerza motriz transformadora del capitalismo puede sintetizarse 
por las interrogantes que se plantea Furtado:

¿Hasta qué punto continúan actuando aquellos factores 
dinámicos responsables del proceso de industrialización 
de las últimas décadas? ¿Alcanzó la economía brasileña el 
grado de diferenciación estructural a partir del cual las eco-
nomías capitalistas pasan a autogenerar necesariamente 
su propio desarrollo? Si acaso pudiéramos responder afir-
mativamente a estas dos preguntas también podríamos 
afirmar que el proceso de transición de la economía colo-
nial a una economía industrial capitalista estaría plena-
mente realizado [1964a: 112].

22 Véanse: J. Love, [1994] y [1990], así como Packenham R. A., [1982].
23 Primera edición en 1969.
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Son los conflictos internos de la clase dominante (industriales y lati-
fundistas) los que dificultan desarrollar opciones para salir de la crisis, 
ya que esta última facción no está dispuesta a aportar los medios ne-
cesarios para que la industria adquiera una mayor rentabilidad y por 
lo tanto eleve la tasa de inversión. En última instancia sin el desarrollo 
industrial, la propia conformación agraria latifundista se estancará. El 
problema presentado por Furtado se reduce a la inexistencia de una con-
ciencia clara, por parte de las clases dirigentes, del enigma “estructural” 
de donde emerge la correlativa incapacidad para dirigir el proceso de 
transformación y dar solución al problema.

Ahora ya presenciamos una perspectiva perpleja y alejada de la idea 
de que el capitalismo industrial sea autosustentable. Ahora, Furtado apa-
rece advertir que el capitalismo es acosado por una serie de contradic-
ciones que podrían inducir procesos sociales radicales. Furtado describe 
el ocaso del proyecto de desarrollo, que implicó un análisis de las fuerzas 
políticas que lo acosaron por doquier. Antes de iniciar nuestro examen 
de la evaluación que Furtado realiza al discurso económico, cabe men-
cionar que no es casual que una de las primeras apariciones del discurso 
“estructuralista”, sea precisamente en el texto donde por vez primera pre-
senta un análisis profundo del pensamiento de Marx y su relación con 
Hegel. La concepción de totalidad en la que pone énfasis, así como la 
del cambio social, a partir de Herskovitz, si bien no es marxista, facilita 
el planteamiento en torno a los aspectos que explicarían porqué los as-
pectos de la “superestructura” son tan predominantes en las naciones 
“subdesarrolladas”.

Los militares y el anti-desarrollo
el golpe militar “interrumpe” la construcción de la nación brasileña; 
Furtado desterrado, primero llega a Santiago de Chile donde como hemos 
dicho discute el manuscrito que culminará en Subdesenvolvimento e es-
tagnação na América Latina (Subdesarrollo y estancamiento en América 
Latina) (1966). El “pesimismo”, equívoco, como veremos a continuación, 
pero teóricamente fundamentado, pesa notablemente en sus ideas res-
pecto del futuro económico e industrial del Brasil. Su procedencia en 
parte se explica por la coyuntura que atravesó. Igualmente, desde una 
perspectiva “nacionalista” inusual, Furtado realiza por primera vez un 
análisis de la economía norteamericana [1968a]24 y las relaciones po-

24 Véanse su primer y segundo capítulo. Este documento dirigido como “proyecto” 
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líticas internacionales, así como sus posibles efectos para los países 
latinoamericanos.

Nunca se podrá exagerar que en la vida política e intelectual de 
Furtado, el año del golpe de estado en 1964, marca una clara ruptura con 
su pasado inmediato tanto teórico como político. Mucho de lo realizado 
en el período imediato anterior a su “exilio” fue fugaz, como anticipando 
el evento. El Plan Trienal...[1962b]25 elaboración a última hora, a petición 
expresa de Goulart, asemeja mucho a sus similares del pasado; no habla 
en él de “reformas estructurales” y sólo identifica las variables macroe-
conómicas a considerar. Ironía de la vida política porque logró unficar a 
todas las fuerzas sociales contra el Plan, a pesar de que su instauración 
hubiera requerido una reforma fiscal drástica que el Congreso veto.26 En 
ese momento, el gobierno estaba una vez más a la defensiva, asaltado 
por los Estados Unidos, que le habían negado préstamos. La situación 
económica y política se había deteriorado; aparecieron nuevamente las 
temidas “olas inflacionarias” con un declive en la tasa de crecimiento e 
inversiones; amplios sectores del ejército deseaban ansiosamente alguna 
acción “anticonstitucional” del Presidente para intervenir. Para ese en-
tonces ya se había dado un acercamiento entre la UDN y los elementos 
más tradicionales del PSD, dejando aislado al PTB; ello obligaba al pre-
sidente Goulart a tomar posiciones cada vez más radicales y populistas 
para presionar al Legislativo y promover sus políticas.

Es en este contexto que se escribió Dialéctica del...[1964a] un último 
llamado a las fuerzas “progresistas” a cerrar filas. Allí se explicaban las 
condiciones de existencia de los “obstáculos estructurales” y políticos de 
la industrialización brasileña, y se proponía una reagrupación de fuerzas 
políticas para intentar cambiar el rumbo político y social del país.

A casi cuatro años del golpe, el libro Un proyecto...[1968a] demuestra 
una singular insistencia por aclarar un fenómeno que había pasado de-
sapercibido: las relaciones entre la conformación política brasileña y los 

de salvación económica para el Brasil, y expresamente orientado a la Comisión 
Económica de la Cámara de Diputados en 1968, cuando el régimen militar mostraba 
visos de cierta “apertura” política.

25 No obstante, cabe mencionar que al final del “plan” menciona las reformas de base 
requeridas por el “desarrollo económico”, pero a estas sólo les dedica siete páginas 
(“administrativa”, “bancaria”, “fiscal” y “agraria”).

26 Esta es la apreciación y énfasis que Furtado [1964c] elabora en su “Intervención” en el 
debate de las “Conferencias sobre Inflación y Desarrollo en América Latina” [ Werner 
B. , Kerstenetzky I., 1964c].
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capitales, especialmente el foráneo. El inmediato acercamiento y estudio 
de la estructura de la economía estadounidense, así como el análisis de 
su política externa, puede explicarse como las secuelas de un intelectual 
“traicionado” por la administración Kennedy.27 Por su lado, el gobierno 
estadounidense vivía claramente las “angustias” del “comunismo” en su 
“patio trasero”, dando una inmediata  respuesta con la “Alianza para el 
Progreso”; sería el “síndrome” de la“revolución cubana” el que marca pro-
fundamente las estrategias de la política exterior estadounidense.

La estructura política del Brasil, según Furtado, ofrece una expli-
cación que va más allá de aquella ofrecida en Dialéctica del...[1964a], 
e intenta explicar la asolación constitucional en que se encontraba el 
Ejecutivo. Analiza aquellos aspectos políticos de la conformación bra-
sileña que frenaron el avance de la industrialización (“Análisis del caso 
del Brasil”);28subraya en particular los fenómenos políticos que consti-
tuyeron la coyuntura que propicia el golpe de Estado en 1964. La forma 
en que se dio la “urbanización” en Brasil y en América Latina,29 tiene un 
gran peso en la explicación. El tipo de concentración demográfica, en 
contraste con la versión “clásica” europea producto de la “industrializa-
ción”, procrearon formas específicas de hacer política, y especialmente 
en la clase obrera. Su conformación no está vinculada a la formación 
de la “estructura ocupacional”30 sino a la manera en que estos países se 

27 Es a partir de A fantasia desfeita...[1989a] que conocemos su total desencanto con 
el régimen estadounidense. Consecuencia de su desilusión de la administración de 
Kennedy, en parte producto de la manera en que esta administración intentó pro-
mover ciertas estrategias de “desarrollo” en el Nordeste, y para el Brasil, en detri-
mento de las impulsadas por la SUDENE. Cfr. Robock [1963] , Roett, [1972].

28 Capítulo cuarto en [1966a] y una versión casi idéntica puede verse en “Esbozo de 
diagnóstico”, sexto capítulo La hegemonía de los... [1971a]; también puede revi-
sarse por su similitud: “Obstáculos políticos al crecimiento económico del Brasil” 
[1969c]. Furtado radicaliza sus apreciaciones y habla de la “agropecuarización” de 
la economía brasileña por parte de los militares, “Brasil: de la república oligárquica 
al Estado Militar” [1967b], pero para entonces la creencia de una posible “apertura” 
por parte del régimen militar era ya sólo un deseo infundado. La perspectiva de Un 
proyecto... [1968a] no cayó en tierra fértil, al contrario, el grado de concentración del 
ingreso que se promovió bajo el régimen militar, tuvo hasta recientemente, pocos 
ejemplos en la historia de América Latina.

29 Un recuento de la conformación urbana y su “estructura social”, con el sistema po-
lítico brasileño también puede verse en [1969c] que a su vez está en deuda con el 
capítulo quinto de [1966a].

30 “... era un resultado directo de rápidas modificaciones - escribe Furtado - en la es-
tructura ocupacional de la población, en el caso brasileño el crecimiento urbano 
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insertaron al comercio mundial, donde ciertos puertos, caminos y carre-
teras fueron los que articularon la producción para la exportación, cre-
aron en sus inmediaciones conglomerados urbanos, y los servicios de 
una creciente burocracia. Furtado considera que las transformaciones 
en la “estructura social” de los últimos treinta años [escribe en 1965] no 
produjeron una correlativa mutación en el aparato político y adminis-
trativo (por ejemplo, no obstante que la mayor parte de la población 
era “urbana”, el campo seguía siendo sobrerepresentado), por lo cual el 
Congreso o la Cámara de Diputados (el Legislativo), siempre quedaba 
en manos de las fuerzas más conservadoras: los grandes terratenientes. 
Por consiguiente, la creciente presencia histórica de las masas urbanas, 
la clase proletaria y los industriales, sólo lograban promover sus inte-
reses en un movimiento hegemónico a través de la elección presidencial 
(del Ejecutivo), impulsando a éste a un continuo enfrentamiento con el 
Legislativo, reducto de los latifundistas o clases sociales tradicionales. 
Sería la contradicción entre el Legislativo y el Ejecutivo el que crearía el 
impasse para la intervención militar.

En los años treinta, “los señores de la tierra” lo decidían todo -lo es-
tatal y municipal-, las condiciones sociales y políticas estaban supedi-
tadas a la estructura económica latifundista. Sólo el 1% participaba en 
el proceso político; no se tenía idea de un Estado nacional; el gobierno 
central incluso podía anular la elección de cualquier candidato con el 
cual no concordaba. Sin embargo, en las siguientes décadas, la participa-
ción estatal en la economía se manifiesta por la repentina urbanización 
del horizonte brasileño -siempre de manera polarizada- y la centraliza-
ción de las decisiones políticas. Sin embargo, estos cambios sociales no 
tienen correspondencia alguna con el marco político; la ausencia de una 
clase industrial hegemónica vis-a-vis los grupos dirigentes tradicionales 
“impidió -dice Furtado- el surgimiento de un nuevo liderazgo capaz de 

refleja la acción conjugada de un complejo de factores. La industrialización cons-
tituye, evidentemente, una de las causas fundamentales de esa urbanización. (...) 
Dado su carácter sustitutivo no tuvo como contrapartida necesaria en su primera 
fase, la desorganización  de las actividades de artesanía semiurbanas. En esta forma 
el obrero de la primera generación no tiene conciencia de haber atravesado un pro-
ceso de degradación social; al contrario, proveniente en  gran  parte de condiciones 
semejantes a las de un siervo rural -caso de la masa que emigra de Minas Gerais y del 
nordeste hacia San Pablo - el obrero siente, desde el principio, el proceso de elevación 
de su status social” [1966a: 112] se dice: “carácter sui generis de la industrialización” 
en [1971a :99].
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promover la modernización del marco institucional” [1966a: 109-110].31 
La concentración geográfica de la industria (centro-sur) fundada esen-
cialmente en las economías externas, promovió las aglomeraciones a 
través de las economías de escala. Pero todo este proceso impulsó la or-
ganización política y control del proceso político bajo el liderazgo de los 
intereses “tradicionales”. Por lo tanto, las razones por las cuales la “gran 
transformación” no logró materializarse en el Brasil tienen que ver con 
la hegemonía política de los latifundistas que no perdieron el control de 
la Cámara de Diputados y del Senado.

Las  nuevas  masas  urbanas  se  convierten  en  el  sujeto   más  im-
portante  de  las elecciones, y logran desafiar a los grupos de poder tradi-
cionales, particularmente en cuanto a las elecciones presidenciales o de 
gobernador -donde estas masas tienen presencia- contraponiéndose a 
las estructuras tradicionales. El Presidente se presenta entonces como el 
“representante” de la masa amorfa, e independiente del apoyo partidario 
u origen de postulación. Asimismo, a la declinación relativa de la masa 
de asalariados industriales respecto a la gran masa de subocupados de 
las ciudades, se suma una “clase media”, que en contraste con la “clásica” 
acepción que emerge en Europa, constituye la “espina dorsal” dentro y 
fuera de los órganos del Estado. Los privilegios remunerativos de esta 
“clase” no la hacen muy proclive a dejar el camino del ascenso social; sin 
embargo, los estratos de la burocracia de menores ingresos y los jóvenes 
demuestran una creciente “insatisfacción”.

De todos modos la “heterogeneidad” poblacional de las ciudades, 
trastornó al sistema político brasileño. A diferencia del caso europeo, 
donde las “luchas sociales” asumieron la forma de conflictos de grupos 
con conciencia cada vez más definida de clase, en Brasil la masa ur-
bana heterogénea y sus vagas aspiraciones, no logran manifestarse en 
el ámbito de la política”, que a su vez procrea la incertidumbre social. 
Demuestra las dificultades que tuvo y tiene el Ejecutivo para mantenerse 
en el poder; las estructuras institucionales, concebidas para dar hege-
monía a los terratenientes, dan a las fuerzas políticas tradicionales con-
trol del Senado y del Congreso (el Legislativo), que tarde o temprano se 
convierten en antagonistas por excelencia del Ejecutivo, que obtuvo su 
mandato “representando” a las “masas”. Este o claudica a su programa o 
busca salidas no convencionales, que en el pasado reciente del Brasil sig-
nificaron “un suicido (Vargas), una renuncia (Quadros) y una deposición 

31 Se dice: “frustró” en [1971a: 97] en [1969c: 153].
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violenta (Goulart).” Por otra parte, un candidato “realista”, o sea, sujeto 
a las condiciones y propuestas que imponen los grupos hegemónicos a 
través del Congreso, jamás hubiera sido electo, porque todo quedaría 
abierto para que otro pactara con las “masas”. Furtado cree que la disyun-
tiva es simple, o el Presidente se subordina al Congreso o el Presidente 
pasa a controlarlo vía sistemas férreos o cuasi dictatoriales. El populismo 
es resultado de la negociación con los grupos en el poder, y con las masas 
heterogéneas.

El “populismo” y sus líderes sólo utilizaron a las masas, obstaculi-
zando um movimiento de masas que resultara en un proyecto coherente 
de desarrollo nacional. De esa forma los principales “centros de poder” 
quedaron en manos de la “oligarquía tradicional”, que a su vez empleó la 
retórica populista para imponer proyectos reaccionarios. En ausencia de 
una clase política dirigente, con proyectos de reformas sociales y estruc-
turales, se crean las condiciones sociales que favorece la intervención de 
las Fuerzas Armadas.

 La “preeminencia” de los problemas “políticos” de América Latina se 
explica por el tipo de industrialización, por las características de su de-
sarrollo económico, así como por la incompatibilidad e inadecuación de 
las ideologías –“liberal” o “socialista”- que surgieron del modelo “clásico” 
de desarrollo para orientarlo y resolver conflictos. La ausencia de una 
“conciencia de clase” de las masas concentradas en las ciudades, obliga 
a repensar y construir ideologías pertinentes para el caso de los países 
subdesarrollados. 32

Por consiguiente, Furtado subraya que la formación del capitalismo 
en la “modalidad clásica” abrió paso a una política de “estabilidad social” 
y “reformista”. La concepción de un desarrollo capitalista “clásico” que 
elabora, en contraste con una economía que tiende al “estancamiento 
económico”, hizo posible presentar una sociedad latinoamericana “pola-
rizada” en torno a los “ideales del desarrollo económico y modernización” 
(fenómeno que supuestamente no existió en los países desarrollados). 33

32 En “Hacia una ideología del desarrollo” [1966a], esto se expone de manera más explí-
cito, y ocupa más de dos páginas, en [1971a], esta discusión se reduce a un párrafo.

33 Existen investigaciones históricas recientes que demuestran una sociedad al borde 
del estallido social  y/o donde se impugna la idea de que las clases asalariadas ele-
vaban, en términos relativos, sus ingresos conforme se desarrolla la “revolución in-
dustrial”. Mencionaré los nombres más destacados en ese “debate”: E. Hobsbawm, 
E. P. Thompson, R. M. Hartwell y P. Deane, La primera revolución industrial [1968], 
Maxim Berg [1987] y por qué no recordar el clásico de Engels: Las condiciones de la 
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Como la reconstrucción irreversible del aparato estatal y económico 
requiere la reorganización de las masas heterogéneas -como lo hizo el 
populismo en el pasado- es indispensable constituir una “sólida ideo-
logía” para mantener la unidad del movimiento político no lograda por el 
“populismo”. Es la combinación del contenido ideológico con la solidez 
de organización que permite a un movimiento de masas crecer sin perder 
unidad y conservarla al mismo tiempo, sin transformarse en juguete en 
las manos de ocasionales líderes personalistas. La falta de contenido ide-
ológico ha sido la principal característica de los movimientos de masas 
heterogéneas surgidas en América Latina, lo que explica su rápida dege-
neración en populismo [1966a: 26].

Por consiguiente, la lucha por el desarrollo implica un marco político 
“sólido”, y la propia ideología del “socialismo latinoamericano” tendrá 
que surgir tras el proceso de lucha por superar el “subdesarrollo”. El es-
tancamiento tiende a crear débiles marcos políticos y centros de decisión 
y por tanto una reducción en la “capacidad de autotransformación” de 
los países en cuestión.

Si anteriormente no habíamos podido subrayarlo, cabe ahora enfatizar 
un aspecto del pensamiento de Furtado que por su tono y vehemencia es 
singularmente insólito: el “nacionalismo” de su discurso y el tema del 
fin del “desarrollo nacional”. En parte esto se explica si se recuerda que 
Furtado estuvo al frente de muchas políticas económicas,encontrándose 
con graves obstáculos por parte del gobierno estadounidense. Es inau-
dito el tono nacionalista del economista brasileño en sus primeros años 
fuera del Brasil:

... las luchas por superar el subdesarrollo y por preservar 
una personalidad nacional con autodeterminación, se 
integran dialécticamente en la práctica de la acción po-
lítica. No es por otra razón que las manifestaciones más 
avanzadas de una ideología del desarrollo hayan surgido 
del movimiento de descolonización, que extrajo sus más 
vigorosas energías creadoras de la conciencia de solida-
ridad nacional. La conjunción de esas dos ideas- fuerzas 
-la afirmación nacionalista y el deseo de superar el subde-
sarrollo- constituyen el núcleo del pensamiento ideológico 
que por caminos variados está provocando la transforma-
ción de la vasta comunidad de pueblos que constituyen el 
Tercer Mundo [1966a: 27].34

clase obrera en Inglaterra.
34 “Hacia una ideología del desarrollo”; las dos últimas páginas de este capítulo -y por 

tanto este párrafo- no se incluyen cinco años más tarde en la versión incluida en la 
“Introducción” (“El subdesarrollo en el cuadro del capitalismo industrial”) del texto 
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Igualmente queda clausurado el proceso interno de industrialización, 
promovido tanto para sustituir importaciones, como para expandir las 
bases de la economía, debido a la inexorable lógica del “estancamiento” 
del capitalismo brasileño, resultado de las condiciones estructurales in-
ternas; además, las externas no son menos tenebrosas para los países 
latinoamericanos. La búsqueda de la “autodeterminación” impone re-
cuperar la noción (neokantiana) de los criterios valorativos implícitos 
en cada comunidad, sustento para impulsar cualquier tipo de meta o 
planeación económica, que surge o debe provenir del “sistema econó-
mico nacional”, principio organizador de los valores que reinan en una 
comunidad dada.

Por otra parte, las condiciones “externas” niegan la “autonomía” y obs-
taculizan a las fuerzas que apoyan una política de desarrollo que implica 
la incorporación de las masas. La política externa de los Estados Unidos, 
así como las clases dirigentes hegemónicas en los países latinoameri-
canos, obstaculizan el “desarrollo”. Este proyecto aparece prácticamente 
como la panacea de todos los problemas latinoamericanos; sin distin-
ción alguna Furtado dice: “...[todos] aquellos que luchan efectivamente 
por el desarrollo en América Latina desempeñan, conscientemente o no, 
un papel “revolucionario” [1966a: 49].35

Asimismo este proceso asume características imprevisibles: “...el 
proceso de desarrollo que debe realizarse en los actualmente países 
subdesarrollados, requiere modificaciones estructurales de alcance re-
volucionario, que podrán resultar o no de una acción política consciente 
y deliberada” [1966a: cursivas mías, 44].36

En contraste con sus años anteriores, Furtado no percibe alternativas 
políticas y económicas en el horizonte brasileño:

La política de desarrollo concebida como una estrategia 
para modificar una estructura económica y social, solo 
puede existir en una sociedad que haya tomado plena con-
ciencia de sus problemas, que haya formulado un proyecto 
con respecto al propio futuro en términos de desarrollo y 
haya creado un sistema de instituciones capaz de operar 

La hegemonía de los...[1971a]; cuando sea necesario se señalarán los cambios entre 
estas dos ediciones.

35 “Obstáculos externos al desarrollo”, 49; este párrafo desaparece en la versión poste-
rior de La hegemonía de los...[1971a]. 

36 Este párrafo no aparece en La hegemonía de los...[1971a], una versión idéntica puede 
verse en “La hegemonía de Estados Unidos y el futuro de América Latina” [Furtado, 
1968a].
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en el sentido de realizar dicho proyecto. Brasil, eviden-
temente, está lejos de reunir las condiciones que hacen 
posible la formulación y ejecución de una política de de-
sarrollo concebida en esos términos [ibid., 102].

Podría aparecer como un verdadero enigma el tardío análisis de 
Furtado de la política externa estadounidense;37 sin embargo, su silencio 
es de fácil explicación si tomamos en cuenta que mucha de la obra escrita 
de Furtado estuvo siempre, hasta esos días, pragmáticamente vinculada 
a la “acción” coyuntural. Ninguna de sus anteriores tareas habían reque-
rido un acercamiento teórico al respecto, pero haber sido el blanco de las 
políticas estadounidenses cuando estuvo al frente de la SUDENE y de la 
planificación brasileña, obligó a Furtado a pensar dicha problemática; la 
“traición” y las desilusiones percibidas después de un acercamiento a la 
administración Kennedy, dan cuenta de sus análisis del coloso del norte.

Por consiguiente, los “intereses” de la política externa estadounidense 
se opondrán rotundamente a los objetivos de la “revolución latinoame-
ricana”. En primera instancia esto se deduce de la caracterización de la 
nación norteamericana: su total desconocimiento a intimidaciones res-
pecto de su integridad limítrofe, y la ausencia de enfrentamientos bé-
licos en su territorio. Estas condiciones “ideales de seguridad exterior” 
sólo son percibidas este siglo por los estadounidenses, y en el momento 
preciso en que surge como “centro de uno de los polos del poder mun-
dial” [1966a: 31], resultado de un mundo polarizado posterior a la se-
gunda guerra mundial.38

Según Furtado, los Estados Unidos emerge entonces del mundo de 
posguerra como la superpotencia encargada de “disciplinar” y controlar 
las tendencias centrífugas del magno parlamento de las naciones del 
mundo. Para mantener un ambiente relativamente pacífico de coexis-
tencia, la Unión Soviética, a diferencia de los Estados Unidos, suponía 
solamente “esferas de influencia”.

Tomó tiempo a Estados Unidos aceptar que sólo podría funcionar bajo 
reglas similares a las que pretendía imponer la Unión Soviética (“esferas 
de influencia”). Sin embargo, aún no podía vislumbrarse el “nuevo orden 

37 “Obstáculos externos al desarrollo” de [1966a] se convierte con algunos cambios -que 
señalaremos cuando necesario- en el primer y segundo capítulo de La hegemonía de 
los...[1971a]: “De la Doctrina Monroe a la Doctrina de la Soberanía limitada” y “En 
busca de una ‘estrategia de asistencia’”.

38 Sobre el “catastrofismo” latinoamericano, cfr. J. Portantiero [1981] y A. Pinto [1973].
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internacional”, que inició su gestación con el derrumbe de los métodos 
de la “guerra fría”. No obstante, estos métodos y procesos “...significa[n], 
en última instancia, que un país que modifique su estructura social, y se 
desvincule en esa forma de la órbita de influencia de los Estados Unidos, 
podrá ser ‘tolerado’, pero no reconocido por el poder dominante” [1966a: 
43].39

Es obvio que alude al caso de Cuba, Vietnam, o Santo Domingo, 
-y todavía no había ocurrido la invasión a Checoslovaquia-, pero esa 
“doctrina” casi condujo al “holocausto nuclear”. Furtado entonces pro-
pone que el “valor de la victoria”, del mundo “bipolar”, para mantener 
a naciones bajo “su influencia”, incluso vía guerras limitadas, debe ser 
evaluada por su inminente costo: el fin de la humanidad.

Dada la estructura política mundial, Furtado se pregunta si la pre-
sencia de las respectivas esferas de influencia, y las concepciones del de-
sarrollo y de “modernización” que emanan de los Estados Unidos hacen 
factible exterminar aquellos factores que conforman el subdesarrollo. 
En La hegemonía de los...[1971a], ya no aparece la respuesta que Furtado 
había elaborado años antes en Subdesarrollo y estancamiento...[1966a],40 
que hablaba de las políticas que conducirían a transformaciones estruc-
turales y sociales de “alcance revolucionario”.

Para promover el desarrollo y transformación de la situación de 
América Latina, se requieren profundas modificaciones institucionales; 
al respecto, los aspectos importantes a considerar son los adversos efectos 
de la tecnología evitando que ello provoque una mayor concentración 
del ingreso. Furtado incluso habla de generar mercados regionales más 
amplios, y apoyar con políticas gubernamentales a las tecnologías que 
respondan a las condiciones específicas de las estructuras económicas 
latinoamericanas. Para el texto de La hegemonía de los...[1971a]41 Furtado 
agrega un cuarto aspecto: la modificación de las estructuras agrarias y 
empresariales, para erradicar formas de “poder económico” antisociales.

Además sostiene que toda política latinoamericana de desarrollo im-
plica que los “... centros de decisión representados por los actuales Estados 

39 La hegemonía de los...[1971a: 39].
40 Compárese la página 43 de “Obstáculos externos...” [1966a] con la página 41 [1971a].
41 Después desaparece otro párrafo de la edición original donde Furtado menciona la 

ineficiencia del mercado para resolver estos problemas proponiendo el uso de “ór-
ganos centrales” para dar dirección al las estructuras agrarias y empresariales, para 
erradicar formas de “poder económico” antisociales.
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nacionales pasarán cada vez más a un plano secundario” [1966a: 54]42. 
Las políticas nacionales difícilmente podrán ajustarse a las empresas y 
estructuras económicas estadounidenses, (“controlado principalmente 
por poderosas sociedades anônimas norte-americanas”) [1966a: 52],43 y a 
su política externa. La pérdida de soberanía obedece a la lógica del fun-
cionamiento de las empresas, ya que éstas reciben una fuerte protección 
militar e infinitos privilegios, sin control legislativo alguno, actúan por 
tanto como un “superpoder” “en cualquier país latinoamericano” [1966a: 
54]44. Citando al propio Berle, Furtado plantea que estas compañías son 
una “oligarquia que se autoperpetua”.

Se debe tener presente que estas empresas -prosigue Furtado- in-
ducen graves desequilibrios y disparidades en el nivel de vida del país, y 
si los gobiernos pierden la capacidad para dirigir el proceso económico,45 
las tensiones sociales se multiplicarán geométricamente, y la acción del 
Estado será resucitada, pero esta vez, para actuar de manera represiva. 
Los problemas que entonces acosaban a las sociedades latinoameri-
canas, requieren, más bien, masas comprometidas, y participativas en 
el proceso político, lo que a su vez supone centros de poder nacionales 
reales. Furtado sostiene que esta problemática no es “técnica”: proceso, 

42 La hegemonía de los...[1971a: 46].
43 La hegemonía de los...[1971a: 45]; aquí se habla de “tutelaje”.
44 La hegemonía de los...[1971a: 46]. Este último libro desplazó las apreciaciones de la edi-

ción anterior donde se decía que el “proyecto” de desarrollo, articulado a las empresas 
norteamericanas implicaba el fin de la noción de nacionalidad:...[este “proyecto” de 
desarrollo] tiende a hacer obsoleto la idea de nacionalidad como principal fuerza 
política en América Latina, presenta mucho atractivo para importantes sectores de 
las clases dirigentes locales, que ven ahí una fórmula hábil para quitar contenido al 
nacionalismo, al cual atribuyen gran responsabilidad en la actual inquietud social” 
[1966a: 54]; sin embargo en [1971a] el peso destacado es lo “económico”: “...indepen-
dientemente de las obvias objeciones que se pueden formular en los planos cultural 
y político a tal ‘proyecto’ de desarrollo para la región, [hacen] inviable por ineficaz 
desde un punto de vista estrechamente económico. (...) Las grandes empresas, con su 
avanzada tecnología y elevada capitalización, al penetrar en una economía subdesar-
rollada, particularmente cuando son apoyadas por numerosos privilegios, producen 
efectos similares a los  de ciertas plantas exóticas que son introducidas en determi-
nadas áreas: drenan toda el agua y desecan el terreno, provocando un desequilibrio 
en la flora y fauna, con la consecuente aparición de plagas u otras cosas parecidas” 
[1971a: cursivas mías, 46].

45 La condición de “subdesarrollo” se encuentra con un: “...estrecho horizonte de op-
ciones en la formulación de objetivos propios, y en una reducida capacidad de articu-
lación de las decisiones económicas tomadas en función de esos objetivos.”
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y también en referencia a la idea de que cualquier lucha por el desarrollo 
es esencialmente una acción revolucionaria, mencionada previamente.

Toda auténtica política de desarrollo extrae su fuerza de 
un conjunto de juicios de valor  en los cuales están amal-
gamados los ideales de una colectividad. Y si una colec-
tividad no dispone de órganos políticos capacitados para 
interpretar sus legítimas aspiraciones, no está preparada 
para emprender las tareas del desarrollo. (...) Toda medida 
que se tome en el sentido de debilitar a los estados latino-
americanos como centros políticos capaces de interpretar 
las aspiraciones nacionales y aglutinar las poblaciones al-
rededor de ideales comunes, tendrá como resultado limitar 
las posibilidades de desarrollo de la región [1966a: 56].46

Hemos visto entonces que la reflexión de Furtado posterior al golpe 
de Estado, con un tono eminentemente nacionalista, critica nociones de 
“desarrollo” tecnocráticas, estipulando la necesaria participación y pre-
sencia de las masas en el proceso. La razón simplemente instrumental y 
“técnica” es insuficiente para alcanzar las metas del desarrollo. El mero 
“saber” no conduce unilateralmente al “progreso” o “desarrollo econó-
mico”; ahora plantea y promueve las tareas de organización política para 
su concreción.47

Antes de terminar recapitulemos: el periodo examinado de Furtado 
transita políticamente del vocabulario desarrollista casi apocalíptico, 
hacia uno de desilusión desbocada. Estrictamente hablando, lo que se 
decía como “desarrollo” en su primera época pasa a convertirse en “cre-
cimiento” bajo la política militar. Las desventuras políticas y reflexiones 
posteriores logran aclarar que un término no puede confundirse con el 
otro, uno implica “inclusión” de la nación “invisible”, y el otro concentra-
ción de los frutos del progreso técnico en una minoría desnacionalizada. 
Fue prescisamente el “milagro brasileño” bajo la dictadura militar y su 
apreciación “equívoca” la que hizo possible construir una diferencia te-
órico-política entre “crecimiento” y “desarrollo” de los pueblos. Célebre 
concepción:

46 La hegemonía de los...[1971a: 46].
47 Para [1971a] se excluyen la indicación de los temas a proseguir para la “investigación”, 

estos son siete, que pueden resumirse en lo siguiente: las relaciones hegemónicas 
de los Estados Unidos con  América Latina, las empresas norteamericanas que más 
tarde se denominarán “transnacionales” y sus consecuencias para la posible integra-
ción de los países del tercer mundo o de la región; “Obstáculos externos...” [1966a: 56 
y 57].
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Só haverá verdadeiro desenvolvimento – que não se deve 
confundir com crescimento econômico, no mais das vezes 
resultado de mera modernização das elites – ali onde existe 
um projeto social subjacente (Celso Furtado, junho 2004).
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