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Este ato é motivo de dupla alegria para mim. Primeiro, pelo fato desta casa render 

homenagem a esse digno economista que é Celso Furtado, cidadão exemplar, mestre da 

maioria dos economistas brasileiros. 

Em segundo lugar, pela honra que me cabe ao ser um dos que, neste ato, formalizam 

esta justa homenagem. 

 

 

Nascido e criado no sofrido nordeste do Brasil, Celso Furtado desde jovem 

conheceu o que é a vida humana numa região tão subdesenvolvida como aquela. 

Com tenacidade, aprofundou seus estudos no Rio de Janeiro, em Direito, aos 24 

anos de idade. Aos 28 anos cumpriu o enorme desafio que consistia o Doutorado de Estado 

em Economia, em Paris, onde conceberia as raízes da Economia Política do 

Subdesenvolvimento. Ao viver em uma sociedade européia, pode confrontar o 

desenvolvimento com a miséria que conhecia, e começar a perceber melhor os obstáculos 

políticos, econômicos e sociais ao trânsito em direção ao desenvolvimento econômico e 

social. 

Como economista, ingressou, aos 29 anos de idade, na Comissão Econômica das 

Nações Unidas para a América Latina, assumindo então o importante cargo de Diretor de 

sua Divisão de Desenvolvimento Econômico. Ali, junto com Noyola, Ahumada, Sunkel e 
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mais tarde com Aníbal Pinto, liderados pelo saudoso Prebisch, teve profunda 

responsabilidade na produção das idéias básicas da escola de pensamento econômico da 

CEPAL. Pode, então, consolidar sua compreensão teórica e prática sobre o processo 

histórico do subdesenvolvimento econômico. 

A partir daí, Furtado assume a condição de um dos principais teóricos do 

subdesenvolvimento e de grande pesquisador da História Econômica da América Latina, 

notadamente do Brasil. 

Sua integridade de caráter, seu sentimento de responsabilidade para com o combate 

à miséria, sua formação humanística e seu sentido de homem público fizeram com que 

assumisse elevados encargos públicos, dentre os quais não podemos deixar de mencionar: 

* Presidente (1953-55) do Grupo de Estudos CEPAL/BNDE, que produziu os 

subsídios para o famoso Plano de Metas de J. Kubitscheck; 

*  Dirigiu (1958-59) o BNDE; 

*  Idealizador e primeiro Superintendente (1960-64) da SUDENE; 

*  Ministro do Planejamento do Governo João Goulart (1962-63). 

A violência do Golpe Militar de Abril de 1964, cassando-lhe os direitos políticos, 

afastou-o abruptamente da gestão pública nacional durante muitos anos. Com a reabertura 

democrática retornou, assumindo os cargos de: 

*  Embaixador do Brasil junto à Comunidade Econômica Européia (1985/86); 

*  Ministro da Cultura (1986/88) no Governo Sarney. 

Sua vida acadêmica não tem sido menos brilhante, seja nas Universidades de Yale e 

Columbia (EUA), na de Cambridge (R.U) ou na Sorbonne (FR.). 

Como escritor, sua vasta obra mostra inúmeros artigos publicados (no Brasil e 

exterior) e nada menos do que 29 livros publicados, dos quais 10 foram traduzidos para o 
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exterior, em vários países. Não poderíamos deixar de mencionar, entre outros, seus 

clássicos “Formação Econômica do Brasil” e “Desenvolvimento e Subdesenvolvimento” 

entre 1959 e 1961, adotados em quase todos os cursos de Economia e Ciências Sociais no 

País, e seus mais recentes, “Os Ares do Mundo” (1991) e “Brasil: A Construção 

Interrompida” (1992), esta última reflexo de sua frustração com a crise econômica e política 

do país. 

Sua obra-prima, Formação Econômica do Brasil, constitui pioneiro trabalho 

analítico sobre nossa História Econômica, objeto inclusive de vários ensaios 

comemorativos às suas 3 décadas de existência. Suas traduções para inglês, francês, 

italiano, espanhol, japonês, alemão e polonês, são testemunhas de sua qualidade e do 

interesse despertado pôr sua leitura. 

Sobre ela, há um fato curioso que o autor revela em sua Fantasia Organizada, 

referente ao susto que sofreu, ao saber do extravio dos originais do futuro livro, em fins da 

década de 1950. Procurando-os no Brasil, encontrou-os num depósito dos Correios, sob a 

suspeita de ser material suspeito... 

Desenvolvimento e Subdesenvolvimento, um de seus maiores livros constitui marco 

obrigatório na bibliografia sobre a Teoria do Desenvolvimento Econômico, foi também 

traduzido para o inglês, francês, espanhol e persa. 

Muitas páginas e muito tempo seriam necessários para que se pudesse dar uma 

imagem mais completa sobre a obra de Furtado e suas principais contribuições. 

Parte do que aqui se apresenta, retirei de recente ensaio do próprio autor (Entre 

Inconformismo e Reformismo) e parte, do contato que tive e que tenho com várias de suas 

obras. 

Desnecessário é lembrar que Furtado é um dos primeiros construtores da Teoria do 

Desenvolvimento Econômico. Suas contribuições, neste campo, são muitas, e destaco, 

resumidamente, algumas. 
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Foi precursor, entre nós, do entendimento do sentido amplo que significa o Processo 

de Industrialização, como um processo de transformação geral na sociedade - não restrito às 

atividades propriamente industriais - tanto nos seus aspectos produtivos e técnicos, como 

também nos políticos, sociais e culturais. 

Seu resgate do conceito de excedente social fê-lo entender o desenvolvimento 

econômico, não como um processo de expansão quantitativa da economia, mas sim, 

principalmente, como um processo de transformação qualitativa da sociedade, de 

desenvolvimento das chamadas forças produtivas. 

Lembraria, também, seus comentários críticos ao Prof. R. Nurkse, sobre suas 

conferências pronunciadas no Brasil em 1951, quando esse autor comentava as limitações 

do tamanho do mercado para um uso maior de capital, e concluía que “o progresso 

econômico não é ocorrência expontânea ou automática e que o estancamento automático 

era assimilável ao “fluxo circular” de Schumpeter. Furtado, em 1954, e também mais tarde, 

em Desenvolvimento e Subdesenvolvimento, faria contundente crítica a Schumpeter, 

mostrando, entre outras coisas, a falsa universalidade de sua teoria, em que “o empresário 

seria fenômeno de todas as organizações sociais, da socialista à tribal”, isolando o 

empresário do mundo em que este vive. Termina mostrando que, em que pese a importância 

da teoria das inovações de Schumpeter, o entendimento sobre o avanço da técnica exige 

uma explicação do processo de acumulação do capital, explicação histórica portanto. 

Suas principais reflexões teórico-históricas, notadamente na década de 1950, 

propiciaram a Furtado e seus principais companheiros contemporâneos da CEPAL, 

cimentar as bases do estruturalismo cepalino, retomando a tradição analítica do pensamento 

marxista, através do exame das estruturas sociais. Do uso, enfim, também de parâmetros 

não econômicos nas análises macroeconômicos. Estrutura agrária, estrutura social, estrutura 

repartitiva, teoria da dependência, abordagem estruturalista da inflação, foram os principais 

frutos teóricos, econômicos e sociais do pensamento cepalino, em que Furtado teve 

presença decisiva. 
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A síntese que fez recentemente sobre suas principais reflexões mostra três grandes 

conclusões sobre o processo de desenvolvimento econômico latino-americano, que se 

mantêm absolutamente atuais: 

 Pela necessidade do abandono do critério de vantagens comparativas estáticas 

como fundamento da inserção na divisão internacional do trabalho; 

  Pela necessidade da implantação do planejamento; 

  Pela necessidade de fortalecimento da Sociedade Civil. 

As tentativas rotundamente fracassadas de reabertura econômica liberal na América 

Latina no imediato pós 2a. Guerra, comprovaram amplamente a primeira assertiva. A 

situação caótica a que chegaram a maior parte dos estados latino-americanos, comprovou 

amplamente a segunda e as trajetórias autoritárias dos últimos 30 anos confirmam a 

terceira. 

Seus profundos conhecimentos de História Econômica e sua preocupação com a 

história e o destino da América Latina levaram-no muito cedo a entender que o processo de 

desenvolvimento capitalista, a partir da maturação da 1a. Revolução Industrial forjou uma 

certa divisão internacional do trabalho - a chamada moldagem da periferia subdesenvolvida 

- com o objetivo claro de apropriar-se de parte do excedente nela gerado, e, como resultado 

desse processo causar uma apropriação interna de forma concentrada, anti-social e anti-

democrática de parte do excedente. 

Incansável pelejador pelo desenvolvimento econômico das periferias, teve, 

entretanto, o dissabor de apontar a quase impossibilidade da generalização - a todas as 

camadas populacionais dos países subdesenvolvidos - dos padrões de renda e de consumo 

observados nos países desenvolvidos. Chegou a essa conclusão, ao criticar as catastróficas 

previsões contidas no The Limits to Growth, de 1972, feitas pelo Clube de Roma. Essa 

reflexão encontra-se em seu clássico O Mito do Desenvolvimento Econômico, de 1974. 
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Em seu ensaio “O Capitalismo Pós-Nacional” apresentado na Conferência de 

Teheran em 1974, faz justamente a “ponte” entre suas reflexões sobre nossa inserção 

capitalista internacional no século XIX e a explicitação, no começo dos anos 70, da atual 

crise internacional. 

Lembra que essa nossa inserção externa conduzira a uma “modernização setorial e 

modernização rápida, do estilo de vida uma minoria”, via concentração pessoal da renda e 

da propriedade. A partir dessa forma concentradora e dessa modernização de elites, ficava 

praticamente impossível, à maioria dos países subdesenvolvidos, optar por um projeto 

nacional. 

Mostrava, já naquele momento, como a saída para fora, de grandes Bancos e 

Empresas dos países desenvolvidos, graças ao crescente desequilíbrio do sistema financeiro 

internacional, ampliaria sobremodo a instabilidade financeira dos estados nacionais de 

nossos países. 

Em seu O Subdesenvolvimento Revisitado, de 1990, lembra que é árdua e muito 

difícil a batalha para superar o subdesenvolvimento, apontando para as especificidades de 

quatro países, todos asiáticos: Japão, China, Coréia do Sul e Taiwan, que conseguiram se 

mover com outros estilos, principalmente com alta preocupação por fatores sociais, como 

educação, reforma agrária, etc. 

Lembrava, por último, que a “civilização surgida da Revolução Industrial Européia 

conduz inevitavelmente a humanidade a uma dicotomia de ricos e pobres, ....que se 

manifesta entre paises e dentro de cada país”. 

No que se refere à industrialização do Brasil, foi também precursor em entendê-la 

como processo, a partir da recuperação da “crise de 29”, distinguindo-a do período anterior, 

a que chamou de “industrialização induzida” pelo setor exportador. 

No que tange à primeira fase do processo de industrialização brasileira, (a 

industrialização restringida), cabe lembrar algumas outras contribuições de Furtado: 
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  Sua clássica e pioneira interpretação sobre a “política keynesiana” adotada por Vargas 

antes que o próprio Keynes tivesse concebido suas políticas anti-cíclicas, mostrando os 

mecanismos da política econômica para a defesa do nível da renda e do emprego, entre 

1930 e 1933. A estrutura dessa análise permanece de pé até hoje em que pese a escassa base 

empírica então utilizada. As tentativas ideológicas de sua derrubada, durante seu exílio, não 

resistiram aos vários trabalhos de outros economistas, que reafirmaram o pioneirismo, o 

acerto e a validade da análise de Furtado. 

  Com sua competência e com seu esforço teórico, conseguiu sistematizar melhor do que 

Roberto Simonsen, a argumentação teórica e política em favor da industrialização 

brasileira, derrubando em definitivo, as velhas e surradas argumentações das correntes mais 

conservadoras do país, na década de 1950, cujo principal representante e opositor de 

Roberto Simonsen - Eugênio Gudin - teve o desplante ideológico de afirmar, em seu O 

Caso das Nações Subdesenvolvidas, que o desenvolvimento econômico (e, portanto, a 

industrialização) era função do clima, coisa para país não tropical... 

Contudo, os méritos de Furtado não devem refletir apenas dimensões parciais de sua 

produtiva vida. Há que retratá-la de forma integral: como a sua familiaridade com a 

História; sua interdisciplinaridade; seu rigor com a análise econômica, eclética 

compreensão teórica, e seus compromissos com a política. Acima de tudo, porém, há que 

retratar a dimensão humanística de Furtado e sua constante procura da verdade. Há que 

lembrar, ainda, seu antigo e permanente compromisso com a ética e a democracia, palavras, 

por sinal, com sentido muito presente em todos os seus textos e falas. 

Por último, permitam-me chamá-lo de Mestre, palavra que para nós se reveste mais 

de conteúdo do que de forma, e que entendemos que é a qualidade de quem consegue 

ensinar, de quem forma discípulos. 

Oxalá possam nossos economistas mais jovens usufruir de seus ensinamentos. Para 

compreender melhor a problemática de nossas heterogêneas sociedades; para terem a 

humildade de saber que pouco sabem sobre o caminho andado; para se curarem da 
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indigestão, nestas duas últimas décadas, de monetarismo, dívida, déficit e conjuntura; para 

não sofrerem a recaída neo-estruturalista e para não aceitarem o neoliberalismo. 

Para, enfim, lembrarem-se, a todo instante, que “Investimentos, Propensões, 

Demanda são definições abstratas”, e que a economia é uma ciência social, constituída de 

homens. E, ainda, que “a realidade é cabeçuda e nem sempre é possível escamoteá-la”. 

 

      MUITO OBRIGADO. 
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e Ricardo Bielschowsky publicados na Revista Economia Política, vol. 9, no 4, de outubro-

dezembro/89, e, de minha autoria, “Celso Furtado: Doctor Honoris Causa”, in CEPAL 

Review, no 43 - Santiago, 4/1991, pg. 165-168. 


