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DO TRABALHO

A crise mundial iniciada nos setores financeiro e imo-
biliário dos Estados Unidos, em 2007, jogou por 
terra a fé cega na lógica dos mercados, que nas duas 
últimas décadas pavimentou o caminho liberal das 
privatizações e da redução dos Estados nacionais. O 
questionamento à ideologia neoliberal deixou de ser 
ação e iniciativa qualificadas como “remanescentes 
jurássicos”, tornando-se quase uma unanimidade 
presente em vários discursos de líderes e chefes de 
Estado, sendo replicado em sucessivos artigos e colunas 
na imprensa mundial.

Desta forma, o colapso econômico e financeiro do 
centro do capitalismo mundial terminou produzindo 
ao menos um resultado positivo: a volta do debate 
sobre a necessidade de um mercado financeiro mundial 
regulado e monitorado por mecanismos governa-
mentais, o que abre caminho para o fim da hegemonia 
neoliberal na condução das políticas econômicas. 

Com isso, descortinam-se as possibilidades de, em cada
país, os agentes políticos, sociais e econômicos retomarem 
as reflexões sobre alternativas que propiciem a construção
de sociedades mais justas e menos desiguais. Afinal, 
lembrando as palavras do economista Celso Furtado, a 
omissão “é a falta mais grave na vida dos povos”. 

Este livro – sob inspiração não apenas das ideias de 
Furtado, mas também de outros grandes mestres do 
pensamento brasileiro – apresenta uma coleção de 
estudos que se fundam em análises multidisciplinares 
a respeito da compreensão do subdesenvolvimento e 
em reflexões sobre o desenvolvimento nacional. É a 
melhor forma que encontramos para homenagear os 
50 anos de lançamento da obra clássica de Furtado, 
Formação Econômica do Brasil. 

No momento em que a agenda do desenvolvimento 
volta com força ao debate econômico nacional, a 
leitura dos estudos reunidos neste livro parece-nos de 
fundamental importância. Além de serem reflexões 
pertinentes e em consonância com os Eixos Temáticos 
para o Desenvolvimento firmados no planejamento do 
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), as 
ideias e propostas aqui reunidas são de extrema atua-
lidade, convidando-nos a pensar nas decisões que nos 
esperam no presente e no futuro próximo. 

João Sicsú
Diretor de Estudos e Políticas Macroeconômicas do Ipea

É de janeiro de 1959 a primeira edição de Formação 
Econômica do Brasil (FEB). Em 50 anos, seguiram-se 
outras 30, e traduções em nove línguas, entre elas 
polonês, japonês, romeno e chinês. Escrita quando 
Celso Furtado era pesquisador da Universidade de 
Cambridge, na Inglaterra, a obra se propunha a ser 
um ensaio que explicasse o Brasil aos estrangeiros. 
Explicou, como se sabe, aos brasileiros. Original era o 
olhar voltado para o passado com vistas a esclarecer o 
presente. Inovador era o método que aliava a história 
e a análise econômica para captar as raízes do subde-
senvolvimento. Esse “modo amplo de ver”, nas palavras
do historiador Francisco Iglesias, contribuiu para que
seu colega francês Fernand Braudel classificasse FEB 
comoumdos grandes livrosdehistória econômica.

Ao longo dos 50 anos, a obra frutificou, inspirou 
teses, trabalhos, controvérsias. Agora, 11 eminentes 
professores aceitam o convite dos organizadores para 
compor esta reunião de ensaios em torno de FEB, 
num livro comemorativo lançado pelo Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) em parceria 
com o Banco do Nordeste do Brasil (BNB), o 
Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT) e 
a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). 
Fazem aqui uma releitura crítica, com foco em suas 
múltiplas facetas: a tese do deslocamento do centro 
dinâmico, o cariz estruturalista, o resgate das raízes 
históricas do subdesenvolvimento, a contribuição
original do autor para o desenvolvimento econômico, 
a teoria do subdesenvolvimento, a terra e a mão de 
obra em nossa formação histórica, as desigualdades 
regionais resultantes da perversa estrutura de domi-
nação social, a tardia participação da Amazônia na 
integração do país, o percurso de um founding father
da economia do desenvolvimento transformado em 
seu heresiarca, e por fim a gênese do livro. São textos 
inovadores, provocativos, estimulantes, a revelarem 
que FEB chega aos 50 anos com o vigor das obras que 
se incluem na categoria rara dos livros fundadores.

Rosa Freire d'Aguiar Furtado
Diretora do Centro Internacional Celso Furtado 
de Políticas para o Desenvolvimento

“São necessários estudos para trazer FEB até nossos
dias, mas, quaisquer que sejam os avanços, certa-
mente vão exigir os métodos e o rigor que Celso 
Furtado utilizou. Meio século depois de sua publi-
cação, esperemos que suas atualizações sejam escritas
com a mesma elegância, para que não se limitem ao
público acadêmico, e ajudem a reformar a mente de
muitos jovens, como aconteceu comigo, em um
passado já distante. A presente obra é um importante
passo nesse sentido.”

Celebramos, este ano, meio século da publicação 
de Formação Econômica do Brasil. O roteiro e a 
metodologia da vasta obra do mestre Celso 
Furtado serviram de guia e provocação para todos 
os cientistas sociais que pensaram os problemas do 
desenvolvimento, do subdesenvolvimento e da 
inserção internacional do Brasil. Nesta conjuntura 
de crise mundial, o pensamento de mestre 
Furtado continua inspirando as novas gerações a 
discutir o futuro de nossa nação. 
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prefácio

RefoRmadoR de mentes

cristovam Buarque*

Em sua autobiografia, John Stuart Mill diz que o livro Tratado da Legislação, de 
Bentham, mudou sua vida. Ele escreveu: “Quando terminei o último volume do 
Traité, havia me tornado um ser diferente”. No meu caso, foi Formação Econômica 
do Brasil (FEB). Já havia lido outros que também me influenciaram, livros de 
formação como os de Marx, livros de análise objetiva como Geografia da Fome, 
de Josué de Castro. Mas FEB deu-me nova orientação intelectual para entender a 
história e a realidade de meu país.

Muitos outros foram formando a maneira como penso, mas provavelmente 
nenhum provocou inflexão igual na minha formação. Porque ele fez-me ver a 
história não apenas como descrição de fatos, mas como explicação do processo 
socioeconômico do Brasil.

Hegel, Marx, deram subsídios à lógica da história, FEB explicou o anda-
mento da história, no caso concreto de um determinado país. Poucos países têm 
uma obra como FEB. Em geral, a historiografia econômica de países são textos 
dogmaticamente marxistas ou literariamente idealistas. Celso Furtado escreveu um 
texto magistral, com as lógicas de cada momento e uma lógica entre os diversos 
momentos da história do Brasil.

Em FEB descobrimos que o Brasil não surgiu por acaso: havia uma lógica 
que empurrava a Europa em direção a novas regiões; houve racionalidade em cada 
uma das estruturas sociais do novo país e no desenrolar de sua história; aconteceu 
uma história em ciclos que se sucedem dependentes de cada riqueza natural e da 
influência estrangeira do momento.

* Senador (pDT-Df)  e professor do centro de Desenvolvimento Sustentável da Universidade de Brasília (cDS/UnB).
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12 criSToVAM BUArQUe

Estes são os dois grandes feitos de FEB: a história como um desenrolar lógico 
e sua descrição em um texto elegante. Os sucessivos capítulos do livro aproximam 
o leitor da vida socioeconômica do Brasil, transformando o país em “personagem” 
que nos provoca amor, indignação e sofrimento diante dos caminhos seguidos; em 
um texto de bela escrita, sustentada por dados e fatos analisados com rigor. Há 
um prazer em lê-lo como o romance de um povo que vai se formando, não apenas 
por seus feitos visíveis, a epopeia da ocupação de um continente, mas também a 
vergonha da escravidão, desigualdade, atraso em relação a outros países. Sobretudo 
o prazer de descobrir a lógica de como nossa história caminhou. Descobre-se a cada 
passo a insensata lógica dos interesses das classes dominantes, com total desprezo 
às necessidades e vontades do povo.

Da mesma maneira que faz parte destes raros livros que mudam a maneira 
como conhecemos e entendemos a história, FEB faz parte de um seleto grupo de 
livros que influenciam até mesmo os que nunca o leram, até nem sabem que ele 
existe. É o caso dos livros de Smith, Mill, Keynes e outros que surgiram no mo-
mento certo, com a visão apropriada para o seu tempo e graças a isto mudaram as 
cabeças dos que mudam as cabeças. Livros que atravessam a fronteira do intelectual 
acadêmico para o intelectual militante, o jornalista, o professor: FEB atravessou 
esta fronteira e chegou ao imaginário coletivo do Brasil. Por isto, FEB é um clás-
sico, continua tão atual e recebe novas edições 50 anos depois de publicado pela 
primeira vez. Como clássico, FEB é um livro para sempre. As explicações que ele 
deu sobre o passado do Brasil dificilmente serão superadas, substituídas.

Na verdade, alguns detalhes, nas últimas décadas, têm servido para consolidar 
ainda mais o pensamento de Celso Furtado. Seu capítulo Perspectiva dos Próximos 
Decênios continua atualizado no que aconteceu depois do livro, mesmo que não 
fosse possível imaginar o tamanho do salto quantitativo ocorrido nas últimas 
cinco décadas.

Falta ao novo leitor, que provavelmente não havia nascido quando ele foi 
escrito, usá-lo para entender como o Brasil “avançou” nestas últimas cinco décadas, 
desde onde FEB parou; a história do período posterior à sua publicação.

A indústria que se desenvolveu, graças ao protecionismo, integrou-se, com-
petitivamente, no livre mercado do mundo global; o controle cambial e tarifário, 
que foi o principal instrumento para proteger setores, perdeu importância como 
instrumento de política econômica; a inflação parou de ser o meio de financiamento 
ao setor público e de concentração da renda; mas, lamentavelmente, não houve 
mudanças substanciais na realidade da “triangulação”, beneficiando os centros da 
riqueza desde o século XIX; mesmo com o salto da indústria mecânica, o Brasil 
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13prefácio

continuou atrasado ao não acompanhar a modernização da matriz produtiva para 
uma economia baseada no conhecimento como o principal fator de geração de 
riqueza; não demos o salto para um desenvolvimento sustentável ecologicamente; 
nem construímos uma escada de ascensão social para as massas pobres; saímos do 
protecionismo para a integração internacional competitiva, mas ainda de forma 
dependente, agora, da importação dos produtos de ciência e tecnologia; não reo-
rientamos nosso modelo para um desenvolvimento com distribuição automática 
e estrutural de renda e dos benefícios da economia, ficamos apenas na distribuição 
cosmética por recursos públicos, uma “distribuição para inglês ver”, como foi a 
proibição do tráfico de escravos.

Esta formação ainda desequilibrada pode ser explicada pelo fato de que 
ao longo de toda nossa história a educação foi relegada como fator econômico 
ou social. É como se não houvesse qualquer relação entre educação e economia, 
Furtado descreve. Em FEB, o tema educação fica relegado porque não aparece na 
realidade da nossa história econômica.

Entramos no século XXI com o mesmo quadro de integração-dependente-
concentradora-depredadora como ao longo de toda nossa história, mudando apenas 
a forma da dependência.

São necessários estudos para trazer FEB até nossos dias, mas, quaisquer que 
sejam os avanços, certamente vão exigir os métodos e o rigor que Celso Furtado 
utilizou. Meio século depois de sua publicação, esperemos que suas atualizações 
sejam escritas com a mesma elegância, para que não se limitem ao público acadê-
mico, e ajudem a reformar a mente de muitos jovens, como aconteceu comigo, em 
um passado já distante. A presente obra é um importante passo nesse sentido.

Brasília, 26 de agosto de 2009
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PRÓLOGO

UMA CERTA IDEIA DE BRASIL

César Benjamin*

“Os discursos de quem não viu, são discursos.  
Os discursos de quem viu, são profecias.”

 Antônio Vieira 
 Sermão da Terceira Dominga do Advento, 1669

Muitos motivos se somaram ao longo da nossa história para dificultar a tarefa 
de decifrar, mesmo imperfeitamente, o enigma brasileiro. Já independentes, 
continuamos a ser um animal muito estranho no zoológico das nações: sociedade 
recente, produto da expansão europeia, concebida desde o início para servir ao 
mercado mundial, organizada em torno de um escravismo prolongado e tardio, 
única monarquia em um continente republicano, assentada em uma extensa base 
territorial situada nos trópicos, com um povo em processo de formação, sem um 
passado profundo onde pudesse ancorar sua identidade. Que futuro estaria reser-
vado para uma nação assim?

Durante muito tempo, as tentativas feitas para compreender esse enigma e 
constituir uma teoria do Brasil foram, em larga medida, infrutíferas. Não sabíamos fazer 
outra coisa senão copiar saberes da Europa, onde predominavam os determinismos 
geográfico (“a civilização é uma conquista dos países frios, pois é a vitória das 
sociedades contra as dificuldades impostas pelo ambiente”) e racial (“a civilização 
expressa o potencial de alguns subgrupos humanos mais aptos”), os quais irreme-
diavelmente nos condenavam. Enquanto o Brasil se olhou no espelho europeu, só 
pôde construir uma imagem negativa e pessimista de si mesmo, ao constatar sua 
óbvia condição não-europeia.

Houve muitos esforços meritórios para superar esse impasse. Porém, só na 
década de 1930, depois de mais de 100 anos de vida independente, começamos 

* Editor da Editora Contraponto.
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a puxar consistentemente o fio da nossa própria meada. Devemos ao conservador 
Gilberto Freyre, em 1934, com Casa-Grande & Senzala, uma revolucionária releitura 
do Brasil, visto a partir do complexo do açúcar e à luz da moderna antropologia 
cultural, disciplina que então apenas engatinhava. Abandonando os enfoques da 
geografia e da raça, Freyre revirou tudo de ponta-cabeça, realizando um tremendo 
resgate do papel civilizatório de negros e índios dentro da formação social brasileira. 
Dos portugueses, elogiou a miscibilidade, a plasticidade e a mobilidade, caracte-
rísticas que os distinguiam dos colonizadores de origem anglo-saxã.

A colonização do Brasil, ele diz, não foi obra do Estado ou das demais 
instituições formais, todas aqui muito fracas. Foi obra da família patriarcal, em 
torno da qual se constituiu um modo de vida completo e específico. O latifúndio 
monocultor e o regime escravista de produzir afastavam, separavam, machucavam, 
mas a família extensa, cheia de agregados, a poligamia num contexto de escassez 
de mulheres brancas e a presença de considerável escravaria doméstica constituíam 
espaços de intercâmbio, nos quais negros e negras, índios e índias – especialmente, 
negras e índias –, muito mais adaptados aos trópicos, colonizaram o colonizador, 
ensinando-o a viver aqui. Mulatos, cafuzos e mamelucos se multiplicaram, criando 
fissuras na dualidade radical que opunha senhores e escravos.

Nada escapa ao abrangente olhar investigativo do antropólogo: comidas, 
lendas, roupas, cores, odores, festas, canções, arquitetura, sexualidade, superstições, 
costumes, ferramentas e técnicas, palavras e expressões de linguagem. Cartas de 
bisavós saem de velhos baús. Escabrosos relatórios da Inquisição são expostos com 
fina ironia por esse bisbilhoteiro que estava interessado, antes de tudo, em desvelar 
a singularidade da experiência brasileira. Ela não se encontrava na política nem na 
economia, muito menos nos feitos dos grandes homens. Encontrava-se na cultura, 
obra coletiva de gerações anônimas. Uma cultura de síntese, que afrouxou e diluiu 
a tensão entre os códigos morais e o mundo da vida, tensão constitutiva das so-
ciedades de tradição judaico-cristã. Nossa alegria, diz Freyre, a devemos a índios e 
negros nunca completamente moralizados pelo cristianismo do colonizador. Um 
cristianismo, aliás, que também precisou misturar-se.

Devemos a Sérgio Buarque, em 1936, com Raízes do Brasil, um instigante 
ensaio – “clássico de nascença”, nas palavras de Antonio Candido – que tentava 
compreender como uma sociedade rural, de raízes ibéricas, experimentaria o 
inevitável trânsito para a modernidade urbana e “americana” do século XX. Ao 
contrário do pernambucano Gilberto Freyre, o paulista Sérgio Buarque não sentia 
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nostalgia pelo Brasil agrário que estava se desfazendo, mas tampouco acreditava na 
eficácia das vias autoritárias, em voga na década de 1930, que prometiam acelerar a 
modernização pelo alto. Observa o tempo secular da história. Considera a moder-
nização um processo. Também busca a singularidade do processo brasileiro, mas 
com olhar sociológico: somos uma sociedade transplantada, mas nacional, com 
características próprias. A dimensão privada e afetiva da vida sempre se sobrepôs 
– para o bem e para o mal – à impessoalidade burocrática, não raro descambando 
para o passionalismo e a impulsividade típicos do homem cordial, num quadro 
geral de ausência de direitos formais.

Nossa história, diz Sérgio Buarque, girou em torno do “complexo ibérico”. 
Mas o êxito da colonização portuguesa não decorreu de um empreendimento 
metódico e racional, não emanou de uma vontade construtora e enérgica; buscou 
a riqueza que custa ousadia, não a riqueza que custa trabalho. A ética da aventura 
prevaleceu sobre a ética do trabalho. É uma herança atrasada, em via de superação, 
mas foi a base da nacionalidade, constituiu as “raízes do Brasil”. Não se pode nem 
se deve, simplesmente, recusá-la e negá-la, mas sim transformá-la.

Eis então a idéia-síntese: devíamos encontrar o caminho para superar o nosso 
atraso e, ao mesmo tempo, afirmar a nossa identidade, potencializando as nossas 
virtudes. Teria de ser, necessariamente, um caminho cheio de especificidades, 
como são cheios de especificidades, quando autênticos, os caminhos de todos os 
povos. Tremendo desafio, numa sociedade, ele diz, em que a inteligência sempre 
foi um ornamento, um beletrismo ávido por importar as últimas modas, incapaz 
de produzir conhecimento e impulsionar qualquer mudança real.

Mesmo assim, Sérgio Buarque é otimista. Anuncia que “a nossa revolução” está 
em marcha, com a dissolução do complexo ibérico de base rural e a emergência de 
um novo ator decisivo, as massas urbanas. Crescentemente numerosas, libertadas 
da tutela dos senhores locais, elas não mais seriam demandantes de favores, mas de 
direitos. No lugar da comunidade doméstica, patriarcal e privada, seríamos enfim 
levados a fundar a comunidade política, de modo a transformar, ao nosso modo, 
o homem cordial em cidadão.

Apenas seis anos depois, em sequência vertiginosa, Caio Prado Jr. publica For-
mação do Brasil Contemporâneo, a primeira grande síntese historiográfica brasileira 
em quase 100 anos, se contarmos desde Varnhagen. Realiza nesse texto o definitivo 
desvendamento das nossas origens como uma empresa colonial, acompanhado da 
hipótese forte de que a história do Brasil tem um sentido profundo, o da transfor-
mação dessa empresa, que fomos, em uma nação, que seremos.
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Prado Jr. percebe que a colonização do Brasil representou um problema novo, 
pois os padrões mais conhecidos de dominação ao longo da História humana – a 
pilhagem de riquezas acumuladas, a cobrança de tributos e o estabelecimento de 
comércio desigual – não se aplicavam nestas terras sem metais preciosos (no século 
XVI) e habitadas por tribos dispersas, que viviam no Neolítico. A solução do problema 
demandou mais de 30 anos. Organizou-se finalmente uma empresa territorial de 
grande dimensão, com administração portuguesa, capitais holandeses e venezianos, 
mão de obra indígena e africana, tecnologia desenvolvida em Chipre e matéria-prima 
dos Açores e da Ilha da Madeira – a cana. Esses elementos foram articulados em uma 
holding multinacional movida por força de trabalho escravo, mas regida pelo cálculo 
econômico e pela busca do lucro. Tudo o que existia aqui – a paisagem, a fauna, a 
flora e as gentes – teve de ser decomposto e desfeito, depois recomposto e refeito, de 
outras maneiras, para que o empreendimento mercantil prosperasse.

Na origem, diz Prado Jr., não fomos uma nação, nem propriamente uma 
sociedade; fomos uma empresa territorial voltada para fora e controlada de fora. 
A empresa-Brasil sempre deu certo: propiciou bons negócios e gerou altíssimo 
lucro. Nos séculos XVI e XVII foi excelente o negócio do açúcar, a primeira mer-
cadoria de consumo de massas em escala planetária, em torno da qual se formou 
o moderno mercado mundial. Foi depois magnífico o negócio do ouro; graças a 
ele, a Inglaterra – que nunca teve minas de ouro – constituiu as enormes reservas 
que lhe permitiram criar, no século XIX, o primeiro padrão monetário mundial 
(o padrão libra-ouro), símbolo e suporte de sua hegemonia. A partir de 1840, até 
bem entrado o século XX, foi maravilhoso o negócio do café, estimulante de baixo 
custo e fácil distribuição, ofertado à classe trabalhadora da Europa e dos Estados 
Unidos que precisava ser disciplinada para o trabalho fabril. Além disso, permeando 
toda a nossa história, foi sempre estupendo o negócio do endividamento perpétuo 
dessa empresa-Brasil, induzido pelos seus controladores de fora.

Porém, a existência multissecular da gigantesca e diversificada empresa terri-
torial criou paulatinamente os elementos constitutivos de uma nova nação: 

Povoou-se um território semideserto; organizou-se nele uma vida humana que diverge tanto daquela 
que havia aqui, dos indígenas e suas nações, como também da dos portugueses que empreenderam a 
ocupação. Criou-se no plano das realizações humanas algo novo (...): uma população bem diferenciada 
e caracterizada, até etnicamente, habitando determinado território; uma estrutura material particular, 
constituída na base de elementos próprios; uma organização social definida por relações específicas; 
finalmente, uma consciência, mais precisamente uma certa ‘atitude’ mental coletiva particular. (...) Esse 
novo processo histórico se dilatou e se arrasta. Ainda não chegou ao seu termo.1

1. PRADO Júnior, Caio. Formação do Brasil Contemporâneo. 23. ed. São Paulo: Brasiliense, 1994 (5a reimpressão, 2000), p. 10.
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Eis aí uma importante chave de leitura para compreendermos as tensões que 
experimentamos até hoje: elas refletem o choque entre o Brasil empresa-para-os 
outros, que ainda somos, e o Brasil nação-para-si, que desejamos ser. Completar 
esse processo, “fazê-lo chegar ao seu termo” – ou, ainda na linguagem de Prado Jr., 
realizar a Revolução Brasileira – é fazer desabrochar a última grande nacionalidade 
do Ocidente moderno, uma nacionalidade tardia, cujos potenciais permanecem 
em grande medida incubados.

Devemos em seguida a Celso Furtado uma brilhante síntese, Formação Econô-
mica do Brasil, que também fala de história para mostrar os desafios fundamentais 
da modernização brasileira no século XX. Como os demais, Furtado escreve um 
ensaio de interpretação, uma “história pensada”, do ponto de vista de um eco-
nomista com sólida formação humanista. Descarta a ideia de que o Brasil teria 
reproduzido tardiamente uma sociedade de tipo feudal. Descreve as características 
dos ciclos econômicos baseados na produção de bens primários e impulsionados 
pela demanda externa, e aponta as insuficiências e os desequilíbrios que deles de-
correm. Olha as regiões, estuda os casos de decadência sem transformação. Mostra 
que em nossa história, recorrentemente, a fonte de demanda autônoma foram as 
exportações de alimentos, matérias-primas e minérios; que o mercado interno se 
atrofiou, induzindo a um baixo efeito multiplicador da renda gerada; que houve 
permanente vazamento de riqueza, em grande escala, para o exterior. Permane-
cemos na periferia do sistema-mundo que nos deu à luz. Como poderíamos sair 
dessa posição?

Ao longo de toda sua obra, Furtado diz que o subdesenvolvimento é um pro-
cesso específico, que tende a reproduzir-se no tempo, e não uma etapa transitória, 
que conteria em si, mais ou menos naturalmente, as condições de sua superação. O 
fortalecimento do mercado interno, o desenvolvimento da indústria e a formação 
de um núcleo endógeno de criação e difusão de progresso técnico – necessários 
para a superação da nossa condição – não poderiam resultar de forças espontâneas. 
Exigiam uma intervenção consciente, voltada para produzir mutações. Tornou-se 
clássica a sua análise sobre a adoção pelo Brasil, de maneira inovadora e pragmática, 
de eficazes políticas anticíclicas em plena crise de 1929-1933, antes mesmo que 
essas políticas tivessem sido claramente modeladas pela moderna teoria econômica. 
Elas criaram uma situação nova, que lançou as bases do nosso processo de indus-
trialização. Levá-lo às últimas consequências era o desafio a vencer.

Furtado nunca dissociou conhecimento e valores, economia e sociedade. Para 
ele, o processo de reprodução das desigualdades sociais exerceria uma influência 
decisiva sobre as formas de utilização do excedente. A composição do excedente 
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seria assim, em grande parte, um reflexo do sistema de dominação social, o que 
significa que sem um conhecimento das estruturas do poder é impossível avançar 
no estudo do desenvolvimento das forças produtivas. 

Poucos são os economistas atuais capazes de conduzir análises desse tipo.

Tributárias de diferentes influências – notadamente Franz Boas, Max Weber, 
Karl Marx e John M. Keynes, nessa ordem –, essas quatro obras seminais lançaram 
as bases da moderna ciência social brasileira e permitiram o início de uma fe-
cunda reinterpretação do Brasil. Como pano de fundo estava em marcha o ciclo 
desenvolvimentista, com a força de processos estruturais (e estruturantes) que nos 
conduziam, acreditava-se, do passado (população rural, economia agrícola, terri-
tório fragmentado) ao futuro (população urbana, economia industrial, território 
integrado). Sabendo falar sobre nós mesmos, com a nossa própria linguagem, 
tínhamos finalmente uma identidade em construção. Sabendo diferenciar passado 
e futuro, vivíamos agora em um tempo orientado, condição primeira para se cons-
tituir um projeto. Os impasses do império escravista e a pasmaceira da República 
Velha haviam ficado para trás.

Tivemos muitos outros intelectuais visionários e homens de ação. Entre 
eles, Darcy Ribeiro talvez tenha sido o maior profeta da civilização brasileira. Ao 
longo de sua obra e especialmente em seu último livro, O povo Brasileiro, inverteu 
radicalmente os velhos argumentos europeus contra nós, afirmando as vantagens 
da mestiçagem tropical diante de uma pretensa pureza temperada e fria. Mostrou 
como, aos trancos e barrancos, conseguimos fazer um povo-novo a partir dos grupos 
humanos que o capitalismo mercantil encontrou neste território ou transplantou 
para cá – na origem, índios destribalizados, brancos deseuropeizados e negros 
desafricanizados, depois gente do mundo inteiro. Estudou as características funda-
mentais desse contingente humano filho da modernidade, o maior povo-novo do 
mundo moderno. Viu que ele é também um povo-nação, reconhecendo-se como 
tal, falando uma mesma língua, habitando um território bem-definido e tendo 
criado o seu próprio Estado. Debruçado em ampla visão da aventura humana, falou 
de um povo que ainda está no começo de sua própria história, e cuja identidade 
– por sua gênese e sua trajetória – não pode basear-se em raça, religião, vocação 
imperial, xenofobias ou vontade de isolar-se. Um povo que tem na cultura a sua 
única razão de existir.

A composição ficava quase completa: éramos um país miscigenado, senti-
mental e alegre, moderno, culturalmente antropofágico, aberto ao outro e ao novo, 
desejoso de desenvolver-se, cheio de oportunidades diante de si. O passado nos 
condenava, mas o futuro nos redimiria. A figura mítica de Macunaíma e a figura 
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real de Garrincha – figuras fora dos padrões, que faziam tudo errado, para no fim 
dar tudo certo – nos divertiam e nos encorajavam.

Produzimos assim, entre as décadas de 1930 e 1960, contornos nítidos de 
uma certa ideia de Brasil. Não importa discutir se essa ideia estava 100% correta 
ou errada, do ponto de vista de uma pretensa ciência positiva, se era precisa em 
minúcias, se tudo podia explicar, pois a representação ideológica de uma sociedade 
sobre si mesma cumpre a função de sinalizar valores, despertar esperanças e mobi-
lizar energias, e não de retratar fielmente “o que existe”. Em certo momento de sua 
história, depois de quatro séculos em um labirinto, o Brasil reconheceu-se assim 
e percebeu-se portador de potencialidades insuspeitadas. É impossível exagerar a 
importância desse passo. Justo por isso, é também impossível exagerar o devastador 
impacto de sua desconstrução, realizada em troca de nada.

Ao contrário do que se pensa, nossa crise atual não é, simplesmente, uma crise 
econômica. Resulta, em primeiro lugar e antes de tudo, da progressiva perda da 
ideia de Brasil, substituída pelos chavões daquela mesma inteligência ornamental, 
inútil, farsesca, adepta da moda, a que Sérgio Buarque se referia. A moda hoje é 
globalização, e a única diferença é que os saberes – hélas! – não são mais importados 
da Europa, mas dos Estados Unidos. O efeito é o mesmo: como pano de fundo, 
negatividade e desqualificação do que somos e podemos vir a ser, compensadas 
agora com doses cavalares de marketing.

O sofisticado debate sobre a nossa especificidade e os nossos caminhos foi 
deslegitimado. A mediocridade perdeu a modéstia, voltou a mover-se em cena 
com altivez espantosa, cada vez mais arrogante e orgulhosa de si. Ela não gosta 
de imaginação, qualidades, invenção de caminhos; gosta de rótulos, pede mes-
mice. Na década de 1990, pela boca das nossas maiores autoridades e de alguns 
dos nossos mais influentes intelectuais – sobretudo os economistas –, jogamos 
fora todo o esforço intelectual anterior e passamos a nos reconhecer como... um 
mercado emergente. Profunda mudança de ponto de vista. Até então, mesmo que 
fôssemos uma nação incompleta e muito imperfeita, ainda vivíamos num universo 
ideológico em que completá-la e aperfeiçoá-la, de uma forma ou de outra, eram 
as nossas referências comuns. Quando passamos a nos reconhecer apenas como 
mercado, tudo mudou. Mercado não é lugar de cidadania, solidariedade, soberania, 
identidade. É espaço de fluxos, dominado pela concorrência, onde sobrevivem os 
mais fortes, e ponto final.

O fato mais notável dos últimos 25 anos, na história do Brasil, é a radical 
alteração das categorias que organizam e delimitam o nosso imaginário. Recuemos 

Prologo.indd   21 17/11/2009   10:10:39



22 CÉSAR BENJAMIN

um pouco. No início do século XX, sob influência do positivismo, o Brasil dizia 
buscar, antes de tudo, civilização e progresso, conceitos que hoje podem soar 
equivocados ou ingênuos, mas que estavam explicitamente ligados a um futuro 
humano: a ideia de que progressos materiais pudessem sustentar-se em um vasto 
retrocesso social ou moral era então inimaginável, pois os avanços nessas várias 
esferas eram concebidos como paralelos e complementares. Depois, como vimos, 
o Brasil passou a falar em modernização, formulada como uma resposta ao atraso 
e à pobreza; o esforço modernizador só era necessário e legítimo porque eliminaria 
essas mazelas. As pessoas, os grupos sociais e a comunidade nacional, com sua 
diversidade e complexidade, permaneciam sendo a referência fundamental de um 
debate que nunca se dissociava de fins e destinos.

Estamos agora esmagados pelo discurso da competitividade. Nem mesmo 
no plano das intenções ele expressa alguma grandeza. O pensamento das elites 
dominantes comporta-se como se elas não mais devessem explicações a ninguém. 
A competitividade segue a mesma lógica da guerra – conquistar supremacia sobre 
o outro – e exige apenas um tipo de progresso, de natureza tecnológica. Um pro-
gresso dos meios, de alguns meios manejados por poucos, que nada diz sobre fins. 
Esse conceito vazio de conteúdos humanos e avesso a juízos sociais abrangentes 
foi alçado à posição de articulador do nosso discurso e legitimador do modelo de 
sociedade que se deseja implantar. Com o agravante de que, agora, predomina 
a acumulação financeira – volátil, esperta, sempre de olho no curto prazo, em 
grande medida fictícia, de natureza intrinsecamente especulativa, com enorme 
potencial destrutivo.

O grande capital – pois ele é que é “competitivo” – apresenta-se como 
portador de uma racionalidade que seria generalizável, sem mediações, para a 
sociedade como um todo. Inversamente, todas as outras lógicas – a dos pobres, a 
dos agentes econômicos não capitalistas ou simplesmente não competitivos, a da 
cidadania, a da soberania, a da cultura, a dos interesses nacionais de longo prazo 
– são consideradas irracionais ou desimportantes. Devem ser denunciadas, humi-
lhadas e, progressivamente, silenciadas. Não articulam linguagens, mas ruídos; não 
expressam direitos, mas custos; não apontam para outras maneiras de organizar a 
sociedade, mas para a desordem e o caos na economia, acenados pelos poderosos 
como permanente ameaça.

Além de vasta cultura e honradez intelectual, Gilberto, Sérgio, Caio, Celso, 
Darcy e tantos outros, mesmo alinhando-se a correntes teóricas e políticas muito 
diferentes, mesmo propondo interpretações diversas, tinham uma coisa funda-
mental em comum: gostavam do Brasil. Desejavam do fundo da alma que o país 
desse certo e a isso dedicaram suas vidas e seus melhores esforços. Tal sentimento 
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transparece em cada linha que escreveram, em cada gesto que fizeram, em cada 
palavra que disseram. Havia generosidade neles. Eis aí outra mudança importante: 
evidentemente, manifestamente, cinicamente, quase explicitamente, os formula-
dores e divulgadores do novo discurso hegemônico não gostam do Brasil. Gostam 
de business. O que estamos ouvindo deles, todo o tempo, é que o Brasil, como 
sociedade, nação e projeto, não tem sentido nenhum. Atrapalha. A esperança-Brasil 
deu lugar ao risco-Brasil.

Conferindo aos mais ricos riqueza cada vez maior, associada a padrões cul-
turais e de consumo cada vez mais distantes da realidade local, e condenando a 
maioria a um padrão de vida em declínio, essa opção alimenta forças centrífugas 
que apontam para o rompimento dos vínculos históricos e socioculturais que até 
aqui mantiveram – em algum nível – juntos os cidadãos. Os grupos mais bem-
posicionados para participar do mercado mundial ficam cada vez mais tentados a 
desfazer quaisquer laços de solidariedade nacional, desligando completamente seu 
padrão de vida, seus valores, a forma de denominar e investir sua riqueza – e, portanto, 
o seu próprio destino – dos padrões, valores e destino do país como um todo.

Os fatos do cotidiano mostram como se debilitam rapidamente, entre nós, 
as bases de uma sociabilidade civilizada: um regime comum de valores, caminhos 
de mobilidade social ascendente, a ideia de um futuro em construção. As conse-
quências disso, no longo prazo, são imprevisíveis. Os segmentos que têm pressa 
de ser modernos a todo preço pedem a criação de instituições blindadas e de áreas 
de circulação restrita, onde a competitividade, a lucratividade, a velocidade e o 
pragmatismo, bem como o estilo de vida a eles associado, possam ostentar-se sem 
empecilhos. Mas essas instituições e áreas permanecem imersas em um território 
físico e social muito maior, que contém população diferenciada, necessidades várias, 
comportamentos múltiplos, problemas outros. É uma ilusão achar que elas possam 
desatar os laços que as ligam ao contexto em que estão.

Darcy Ribeiro mostrou como o primeiro passo no processo de submissão e des-
truição dos indivíduos indígenas era a transformação do índio específico – o gavião, 
o urubu-kaapor, o xavante, o bororo, portador de uma história, integrante de uma 
comunidade, habitante de um espaço cheio de significados – naquilo que chamou de 
“índio genérico”, um sem-lugar, cuja indianidade, inscrita no seu corpo, mas não mais 
na sua cultura, passava a ser um signo negativo no mundo dos brancos, no qual ele se 
inseria sempre por baixo. Acredito que muito da angústia de Darcy, no fim da vida, 
tenha vindo da percepção de que o povo brasileiro, como um todo, corria o risco de 
transformar-se em um povo genérico e inespecífico, ao qual também restaria eternizar 
uma inserção por baixo e tendencialmente declinante no sistema internacional.
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É este o nosso maior desafio, que pode ser visto de vários ângulos. Para 
retomar a terminologia de Prado Jr., estamos assistindo à vitória – temporária, 
porque a-histórica – da perspectiva do Brasil empresa-para-os outros sobre o Brasil 
nação-para-si. Impõe-se, pois, uma dura luta política e cultural. As alternativas 
são radicais para ambos os lados. Há uma bifurcação no caminho. O país terá de 
decidir: ou aceita tornar-se apenas um espaço de fluxos do capital internacional, 
o que significa ser expulso da história, ou retoma seu processo de construção em 
novas bases.

Se quisermos a segunda opção, temos de reencontrar uma ideia de Brasil. Por 
trás do poderio dos Estados Unidos há uma ideia de Estados Unidos. Por trás da 
reconstrução do Japão há uma ideia de Japão. Por trás da União Europeia há uma 
ideia de Europa. Por trás da ascensão da China há uma ideia de China. Se não 
reconstruirmos uma ideia de Brasil, nenhum passo consistente poderemos dar. (O 
título deste artigo, aliás, é retirado das Memórias do general De Gaulle. Oficial do 
estado-maior do exército francês, recusou-se a render-se aos alemães, que naquela 
fase da guerra pareciam invencíveis, e protagonizou uma fuga espetacular para a 
Inglaterra, de onde liderou a Resistência. Segundo escreveu, ao fazer isso afrontava 
naquele momento todas as probabilidades de êxito, porque tinha na cabeça “uma 
certa ideia de França” e a vida sob a ocupação alemã não cabia nela.)

O esforço dos pensadores que nos antecederam deixou pontos de partida 
muito valiosos. Mas devemos reconhecer que eles nos falaram de um país que, pelo 
menos em parte, deixou de existir. O Brasil de Gilberto Freyre girava em torno 
da família extensa da casa-grande, um espaço integrador dentro da monumental 
desigualdade; o de Sérgio Buarque apenas iniciava a aventura de uma urbanização 
que prometia associar-se à modernidade e à cidadania; o de Caio Prado Jr. mantinha 
a perspectiva da libertação nacional e do socialismo; o de Celso Furtado era uma 
economia dinâmica, que experimentava uma acelerada modernização industrial; o 
de Darcy Ribeiro – cujos ídolos, como sempre dizia, eram Anísio Teixeira e Cândido 
Rondon – ampliava a escola pública de boa qualidade e recusava o genocídio de 
suas populações mais fragilizadas.

Os elementos centrais com que todos eles trabalharam foram profundamente 
alterados nas últimas décadas. A economia mais dinâmica do mundo, que dobrou 
seu produto cinco vezes seguidas em 50 anos, caminha para experimentar a terceira 
década rastejante. Todos os mecanismos que garantiram mobilidade social na maior 
parte do século XX foram impiedosamente desmontados, a começar da escola 
pública. A urbanização acelerada concentrou multidões desenraizadas, enquanto 
a desorganização do mercado de trabalho multiplicava excluídos. Tornado refém 
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do sistema financeiro, o Estado nacional deixou de cumprir funções estruturantes 
essenciais. A fronteira agrícola foi fechada, estabelecendo-se nas áreas de ocupação 
recente uma estrutura fundiária ainda mais concentrada que a das áreas de 
ocupação secular. Nesta sociedade urbanizada e estagnada, os meios eletrônicos 
de comunicação de massas tornaram-se, de longe, a principal instituição difusora 
de desejos, comportamentos e valores, inoculando diariamente, maciçamente, 
irresponsavelmente uma necessidade de consumo desagregadora, pois inacessível. 
“Nunca foi tão grande a distância entre o que somos e o que poderíamos ser”, disse 
recentemente Celso Furtado, antes de nos deixar.

Todos esses processos estão aí, a nos desafiar, exigindo de nós um esforço de 
análise talvez mais árduo do que aquele realizado pelas gerações dos nossos mestres. 
Ainda não sabemos bem até que ponto tais processos alteraram definitivamente 
as condições sociológicas da nossa existência, e em que direção. Não temos uma 
teoria do Brasil contemporâneo. Estamos em voo cego, imersos em uma crise de 
destino, a maior da nossa existência. A história está nos olhando nos olhos, per-
guntando: “Afinal, o que vocês são? O que querem ser? Tem sentido existir Brasil? 
Qual Brasil?”

Temos hesitado em enfrentar questões tão difíceis, tão radicais. Preferimos 
brincar de macroeconomia. Mas a disjunção está posta: ou o povo brasileiro, 
movido por uma ideia de si mesmo, assume pela primeira vez o comando de sua 
nação, para resgatá-la, reinventá-la e desenvolvê-la, ou assistiremos neste século ao 
desfazimento do Brasil. Se ocorrer, este último desfecho representará um duríssimo 
golpe nas melhores promessas da modernidade ocidental e será um retrocesso 
no processo civilizatório de toda a humanidade. A invenção do futuro se tornará 
muito mais penosa para todos.

“Os discursos de quem viu”, dizia Vieira, “são profecias”.
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Tarcisio Patricio de Araújo

Salvador Teixeira Werneck Vianna

Júnior Macambira

Uma obra intelectual – individual ou coletiva – em geral não é, depois de concluída, 
exatamente a mesma que foi inicialmente esboçada. Repete-se aqui essa lei quase 
axiomática. Produto de esforço coletivo, com apoio de várias instituições, o livro 
que agora publicamos guarda diferenças em relação ao que foi pensado na primeira 
configuração e inevitavelmente encerra lacunas – mas julgamos que o objetivo foi 
alcançado. A vertente básica é expressa no caráter pedagógico e na multidisciplina-
ridade desta publicação – obviamente, Formação Econômica do Brasil (FEB) não é 
uma obra para economistas; tampouco é uma abordagem econômica stricto sensu, 
como ficará mais uma vez evidenciado quando o leitor atravessar o conjunto de 
ensaios aqui publicados.

A ideia norteadora deste livro, que não é nova e possivelmente foi pensada por 
outros pesquisadores, é preencher uma lacuna: FEB, além de largamente utilizado entre 
estudiosos com interesse na formação econômica e social do país, é um livro amplamente 
adotado em cursos de Ciências Sociais, Ciências Humanas e Ciências Econômicas, para 
alunos de graduação e mesmo de pós-graduação; no entanto, a despeito da publicação 
de muitos artigos em que se discutem FEB e o pensamento de Celso Furtado, nunca 
tivemos um trabalho, de natureza pedagógica, com foco nessa obra clássica – para uso 
paralelo à leitura da própria. Este é um propósito da presente publicação.

A estrutura do trabalho responde à preocupação de se respeitar uma sequência 
lógica e de instigar o leitor a – usando da liberdade de escolher por onde começar – 
empreender leitura de todo o livro. O prólogo (por César Benjamin) desempenha 
esse papel instigador, ao ressaltar a importância de FEB – ao lado de Casa-Grande & 
Senzala (Gilberto Freyre), Raízes do Brasil (Sérgio Buarque de Holanda), Formação 
do Brasil Contemporâneo (Caio Prado Jr.) e O Povo Brasileiro (Darcy Ribeiro) – para 
o lançamento das “bases da moderna ciência social brasileira” e para “o início de 
uma fecunda interpretação do Brasil”.

Na Parte I (Questões de Método), dois artigos contemplam aspectos de natureza 
metodológica. O primeiro, por Francisco de Oliveira, encerra uma provocação: 
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trata-se de uma tentativa de desafiar uma ideia consagrada entre professores, 
pesquisadores e cientistas sociais sobre o que Furtado denominou “deslocamento 
do centro dinâmico” (da economia brasileira). A interpretação usual identifica  
o início do processo de deslocamento em 1929/1930 – quando a dinâmica da 
economia brasileira passa a se centrar na industrialização substitutiva de importa-
ções, marcando a ruptura do padrão agrário-exportador; ruptura econômica (via 
deslocamento de poupança do setor cafeeiro para atividades industriais), ruptura 
ideológica (enfraquecimento da ideia do “país essencialmente agrícola”), ruptura 
política representada pela ascensão de Getúlio Vargas e pela marca da intenciona-
lidade da política na gestão da economia. O desafio levantado por Francisco de 
Oliveira é ressaltar o “deslocamento geográfico” (termos nossos) – do açúcar para o 
café, Nordeste para Sudeste –, cuja marca temporal teria que ser associada à grande 
arrancada da economia cafeeira no início da segunda metade do século XIX. 

Na sequência, o leitor tem a oportunidade de fazer a (re)leitura do conhecido 
ensaio de Ricardo Bielschowsky (Formação Econômica do Brasil: uma Obra-Prima 
do Estruturalismo Cepalino), agora republicado com acréscimo de uma nota de 
rodapé e com pequenas correções de acidentes de digitação de versões anteriores. 
O texto de Bielschowsky sugere uma profícua forma de se ler FEB (como um livro 
que tem duas partes bem distintas: interpretação da formação subdesenvolvida da 
economia brasileira e análise da expansão e industrialização, mantida a estrutura 
subdesenvolvida), que ressalta o caráter fundamentalmente desigual da economia 
e da sociedade brasileiras (social e regionalmente) e as raízes da manutenção de 
disparidades. Ademais, no ensaio são destacados recursos metodológicos utilizados 
por Furtado: comparação entre Brasil e Estados Unidos da América do Norte, para 
melhor compreender nossa trajetória rumo ao subdesenvolvimento; a ideia de 
“socialização das perdas” no mecanismo cambial que protege a economia expor-
tadora; a “hipertrofia da economia de subsistência” como um dos fundamentos da 
formação subdesenvolvida do país; e, naturalmente, o conceito de “deslocamento 
do centro dinâmico”. 

O segundo bloco (Desenvolvimento, Subdesenvolvimento e Padrão-ouro) encerra 
quatro artigos. Os três primeiros são dedicados ao binômio desenvolvimento-subde-
senvolvimento, interligando a discussão com explícitas e implícitas influências teóricas 
no clássico de Furtado, e situando a contribuição deste para o debate internacional 
acerca de crescimento e desenvolvimento; o outro ensaio recupera, de forma crítica, 
a tese de Furtado sobre a vulnerabilidade monetária e cambial do Brasil, como 
economia periférica integrada ao padrão ouro-libra. No primeiro ensaio deste 
bloco (Desenvolvimento Econômico: a Arqueologia do Debate e a Contribuição Original 
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de Celso Furtado), Aloisio Teixeira discute, no âmbito do debate internacional sobre 
desenvolvimento econômico, “a primeira contribuição de Celso Furtado para esse 
debate, formulada no início dos anos 1950, pelo menos seis anos antes, portanto, de 
seu clássico Formação Econômica do Brasil, com o qual transformaria radicalmente o 
escopo e o método de pesquisa sobre a economia e a histórica econômica brasileira”.

O professor Aloisio Teixeira salienta que um artigo de Furtado publicado em 
setembro de 1952 (Formação de Capital e Desenvolvimento Econômico) já trazia, antes 
de FEB, ideias básicas sobre o binômio desenvolvimento-subdesenvolvimento e a 
especificidade da América Latina. Teixeira percorre uma estrada em que faz a devida 
“arqueologia” da concepção sobre desenvolvimento e crescimento, identificando 
raízes já na economia política clássica e contextualizando o debate – assumindo a 
hipótese de que o tema do desenvolvimento econômico ganha corpo e identidade 
no pós-Segunda Guerra, ou seja, no período da golden age do capitalismo. O autor 
recupera proposições de autores de variado espectro teórico-metodológico: Henry 
J. Bruton, Ragnar Nurkse, Amartya Sen, Paul Baran, R. F. Harrod e E. Domar, 
Nicholas Kaldor, Rosenstein-Rodan, J. A. Schumpeter – entre outros. A contribuição 
de Furtado – inclusive suas críticas a Nurkse e a Schumpeter – é então explicitada. 
Em termos sumários, o que é destacado da concepção Furtado envolve a ênfase no 
papel do Estado; a influência de fatores externos na dinâmica das economias subde-
senvolvidas; a tendência à replicação – nos países subdesenvolvidos, “periferia” – de 
padrões de consumo dos países desenvolvidos (“centro”), considerada a oposição 
centro-periferia proposta por Raúl Prebisch; a fundamentação e a recusa de Furtado 
em aceitar que se aplique à periferia o mesmo padrão de política econômica dos países 
do centro, no enfrentamento de pressões inflacionárias, aspecto que bem fundamenta 
no capítulo XXVII e em capítulos subsequentes de FEB, discutindo especificamente 
(im)possibilidades de aplicação, nos países periféricos – em particular o Brasil –, de 
políticas macroeconômicas que respeitassem os cânones do padrão-ouro.

O ensaio seguinte – Considerações sobre o Subdesenvolvimento Brasileiro, por 
Salvador Teixeira Werneck Vianna – revisita a questão do subdesenvolvimento 
no país, recuperando fatores históricos de geração e manutenção da estrutura 
subdesenvolvida. Trata-se de uma leitura de FEB que complementa e amplia a 
contribuição pedagógica contida no ensaio de Bielschowsky; volta-se, no ensaio 
de Werneck Vianna, a importantes pilares conceituais formulados em FEB: a 
oposição Brasil-Estados Unidos como recurso metodológico para a apreensão 
das razões da nossa formação subdesenvolvida, a importância da economia de 
subsistência nesse processo, o mecanismo de socialização das perdas (via proteção 
cambial ao setor exportador), entre outras importantes contribuições de Furtado. 
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É bem ressaltado, como também ocorre no texto de Francisco de Oliveira, o papel 
da política na gestão econômica, com apoio em evidências empíricas associadas ao 
papel desempenhado por Alexander Hamilton1 nos Estados Unidos.

O penúltimo artigo dessa segunda parte, e quinto ensaio deste livro (A Questão 
da Lei de Say e o Retorno à Teoria do Subdesenvolvimento de Celso Furtado, por Salva-
dor Teixeira Werneck Vianna e Marcos Vinicius Chiliatto Leite), retoma a defesa 
da teoria furtadiana do subdesenvolvimento, negando influência significativa da 
Lei de Say.2 Trata-se de um ponto também implicitamente abordado no ensaio do 
professor Aloisio Teixeira. É uma defesa da ideia de Furtado de que uma questão 
essencial é a tentativa de reprodução, em países subdesenvolvidos, de um padrão 
de consumo do mundo desenvolvido – incongruente com a estrutura produtiva 
e o grau de acumulação de capital na periferia. Os autores recuperam o debate e 
fazem defesa da visão de Furtado, segundo a qual o subdesenvolvimento, na peri-
feria, seria o reverso da medalha do desenvolvimento dos países centrais; superá-lo 
implica a adoção de estratégias nacionais que permitam romper com os laços de 
dependência daquela para com aqueles.

O ensaio de Pedro Paulo Zahluth Bastos – Centro e Periferia no Padrão-
ouro: Qual a Contribuição de Formação Econômica do Brasil? – encerra a Parte II. 
Trata-se de uma discussão que retoma, critica e reforça a tese de Furtado sobre a 
impossibilidade de um país periférico praticar, nos moldes do padrão-ouro, política 
macroeconômica (monetária e cambial) similar à de países do centro. Em FEB 
tal tese está bem explicitada na última página do capítulo 27, na qual Furtado 
critica o que chamou de “esforço de mimetismo” de homens públicos brasileiros 
ao tentarem submeter a economia a regras monetárias prevalecentes na Europa. O 
cerne da crítica de Bastos é que Furtado teria subestimado o papel da dependência 
financeira na vulnerabilidade econômica brasileira: “Aparentemente, Furtado se 
prendeu exageradamente ao esquema cepalino tradicional para diferenciar as flu-
tuações cíclicas no centro e na periferia e, ao fazê-lo, não equilibrou corretamente 
a discussão das hierarquias comerciais e financeiras”. 

O terceiro bloco (Região, Terra e Mão de Obra) contempla contribuições que 
repõem e atualizam a temática regional – com foco no Nordeste e na Amazônia – e 
a temática do mercado de trabalho. Tania Bacelar de Araújo e Valdeci Monteiro 

1.  Alexander Hamilton (1755-1804), primeiro secretário do Tesouro dos Estados Unidos (1789-1795), teve importante contribuição, via 
proposição e implementação de políticas públicas, para os fundamentos da indústria norte-americana e as bases do desenvolvimento 
daquele país (um “paladino da industrialização”, conforme Furtado).

2. Trata-se da postulação (do economista francês Jean-Baptiste Say, 1767-1832) de que “a oferta gera sua própria demanda”: em termos 
agregados, os rendimentos gerados no processo produtivo são dirigidos ao consumo dos bens e serviços produzidos, e o excedente – 
poupança (oferta) – se transforma em investimento (demanda), a taxa de juros sendo o parâmetro que promoveria a identidade entre 
poupança e investimento.
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dos Santos, em Desigualdades Regionais e Nordeste na Formação Econômica do Brasil, 
qualificam a contribuição de Furtado para o entendimento da singularidade do 
Nordeste na formação econômico-social brasileira. Araújo e Santos pontuam que 
essa região, apesar de ter abrigado “virtuoso ciclo inicial da história da ocupação 
econômica do país, nos primórdios de sua ocupação pelos portugueses, no século 
XVI”, terminou por mergulhar “em longo período de estagnação”, não acompanhando 
“as mudanças rápidas pelas quais o país passou entre o final do século XIX e a primeira 
metade do século XX”. Os autores se dedicam então ao exame dos fundamentos para a 
preparação do documento do Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste 
(GTDN) – relatório técnico que incluía proposta de criação da Superintendência do 
Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e que serviu de inspiração para a atuação de 
Furtado como primeiro superintendente daquela autarquia. Nascia, entre outras, a 
proposição de “diversificação produtiva” (como contraponto à hegemonia de sistemas 
baseados na grande propriedade: pecuária, algodão, cana-de-açúcar); desde então – e 
embora hoje o Nordeste constitua um espaço bem diferenciado, na verdade formado de 
vários Nordestes, como se depreende do ensaio em foco – a estratégia de diversificação 
produtiva é perseguida em espaços nos quais ainda é forte a presença do “antigo”, a 
exemplo da Zona da Mata açucareira – atualmente diminuída e concentrada na faixa 
entre Alagoas e Rio Grande do Norte. Araújo e Santos concluem o trabalho trazendo 
ao leitor um Nordeste “atualizado”, em que o “novo” do agronegócio e do terciário 
moderno convive com a permanência de mazelas sociais. 

Bertha K. Becker, em Por Que a Participação Tardia da Amazônia na Formação 
Econômica do Brasil?, leva o leitor a focar a Amazônia, com isso matizando a visão 
regional e qualificando a dimensão do papel dessa região na formação econômico-
social do país. A geógrafa pondera que à região Furtado dedica relativamente 
poucas palavras, ressaltando a borda leste da Amazônia (o Estado do Maranhão), 
para compor o complexo econômico nordestino, na esteira da expansão pecuária 
como atividade reflexa do sistema açucareiro; e a Amazônia como espaço de imi-
gração nordestina atraída pela exploração da borracha, no período de transição 
para o trabalho assalariado. A “participação tardia” da região na formação brasileira 
teria sido, segundo Bertha Becker, muito bem captada por Furtado. A autora tem 
como hipótese, ou mesmo uma diretriz, a ideia de que a Amazônia constitui uma 
fronteira-múndi, ou seja, um “espaço estratégico para a economia-mundo” – o que 
explicaria “a constante interferência” de “forças externas” na região e a dificuldade 
de integração a espaços (Estados) nacionais – mas a importância de tal diretriz não 
significaria a subestimação de “fatores internos” na formação da própria região.

O artigo oferece ao leitor uma boa complementação – para estudantes e para 
estudiosos que eventualmente não tenham posto olhos mais atentos sobre a região 

Introducao.indd   31 17/11/2009   10:39:00



32 TARCISIO PATRICIO DE ARAÚJO – SALVADOR TEIXEIRA WERNECK VIANNA – JÚNIOR MACAMBIRA

– a respeito da história da formação econômica da Amazônia, incluída a discussão 
de ações de Portugal, na segunda metade do século XVIII, e do Brasil (segunda 
metade do século XX) para integração da região ao espaço nacional. A autora – de 
forma similar ao que fazem Araújo e Santos com respeito ao Nordeste – conclui o 
artigo “atualizando” a questão amazônica, via exame de problemas contemporâneos 
e proposições de superação do subdesenvolvimento.

O último artigo da Parte III, e nono ensaio desta coletânea, é o de Guilherme 
Delgado, dedicado a uma raiz da geração de desigualdades no país: o binômio 
terra-mão de obra. Delgado faz, de modo preciso, uma releitura de FEB, pela qual – 
instigado por questões contemporâneas – identifica “elementos essenciais” do texto 
original de Furtado, isolando-os de contribuições que este iria acrescentar em obras 
posteriores. E conclui o ensaio fazendo considerações sobre tais acréscimos, que, 
na visão de Delgado, aprofundam a abordagem furtadiana contida na Formação.

Entre os vetores que Delgado destaca e discute, estabelecendo uma clara 
associação com a formação desigual brasileira, destacamos: Lei de Terras (1850), 
que praticamente congela a estrutura fundiária concentrada e desigual; controle 
político e social, por “razões econômicas” e “extraeconômicas” (sociais, culturais) 
dos trabalhadores “dispersos no setor de subsistência”, algo que não é afetado “pela 
Lei de Abolição” nem “pela escassez de mão de obra” decorrente da expansão da 
atividade cafeeira e de “outras commodities regionais”; imigração europeia, que 
contribui decisivamente para a solução do problema da mão de obra nas décadas 
finais do século XIX; grande propriedade versus setor de subsistência (que dispõe 
de um “excedente estrutural” de mão de obra não qualificada) e o papel desse 
excedente no rebaixamento da remuneração dos trabalhadores.

O autor sistematiza uma frutífera discussão, distinguindo uma “estrutura 
agrária” em FEB, e a “questão agrária” em trabalhos posteriores de Furtado. No que 
concerne ao primeiro aspecto, é argumentado que o mundo do trabalho retratado 
em FEB se funda sobre relações de dependência: “ora do morador de condição, 
ora do parceiro pecuário, ora do agregado, ora do empregado semiassalariado e de 
todos eles com relação ao proprietário da terra e/ou dos meios comerciais”. Tais 
relações iriam se manter no longo prazo, dadas a não ocorrência de “plena mobi-
lidade inter-regional” e a barreira ao assalariamento representada pela “reprodução 
histórica” dessas relações no âmbito da economia de subsistência.

No que respeita ao tema “questão agrária”, Delgado seleciona para discussão, 
a partir da “abordagem interdisciplinar” na análise de Furtado sobre desenvolvi-
mento, os seguintes aspectos: i) efeitos perversos da monocultura, vinculada ao 
comércio exterior, sobre o abastecimento alimentar interno; ii) custos ambientais 
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invisíveis da expansão agrícola, sem mudança na estrutura agrária; e iii) pressão 
da estrutura agrária sobre o rebaixamento dos salários rurais e urbanos. O autor 
defende muito bem a permanência do caráter relevante dessas questões, inclusive 
assinalando certa “re-elaboração” que Furtado faz a respeito da primeira. Um 
ponto que também pode ser ressaltado no caso desse ensaio é a avaliação crítica 
que Delgado faz à ideia de “preferência pelo ócio”, após a abolição da escravatura, 
do ex-escravo – o que comporia um elemento do “problema da mão de obra”, ao 
qual são dedicados quatro capítulos de FEB. Trata-se de interessante contraponto à 
forma como Werneck Vianna aborda a mesma ideia. Outros contrapontos podem 
ser estabelecidos entre os diversos ensaios deste livro, o que naturalmente reflete a 
bem-vinda pluralidade do leque de autores.

Os dois últimos ensaios, na Parte IV (Itinerário e Difusão), constituem um 
fechamento bem adequado aos propósitos que o presente livro encerra. Temos 
acesso ao itinerário intelectual percorrido por Furtado até a elaboração de FEB, 
conforme visão de Leonardo Guimarães Neto; ademais, somos levados a pensar 
sobre uma inédita linha de trabalho proposta por Fabio Sá Earp: como teria se 
dado o impacto, sobre o debate econômico no país, do pensamento de Furtado, 
em particular da síntese representada por FEB.

Guimarães Neto se propõe a tarefa de mapear aspectos considerados importantes 
para a montagem de FEB, a partir da obra autobiográfica de Furtado, de obras que a 
precederam e de textos contemporâneos. Nesse percurso oferece ao leitor um trabalho 
de garimpo que se inicia com o exame de influências sobre o jovem Celso Furtado, 
em que se encontram registros sobre o subdesenvolvimento e a miséria do Nordeste; 
o interesse de Furtado por literatura e história; a influência de três correntes teóricas 
sobre sua formação: o positivismo, Marx e ideias socialistas, e a teoria antropológica da 
cultura, a que ele chegou via Casa-Grande & Senzala, de Gilberto Freyre. Também faz 
parte, como registrado em outros trabalhos sobre o pensamento de Furtado, a men-
ção à influência de Karl Mannheim sobre a concepção furtadiana de planejamento. 
Além disso, menciona a passagem de Furtado pela Sorbonne, onde defendeu tese de 
doutoramento sobre a economia colonial brasileira; sua frutífera estadia na Comissão 
Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal), onde conheceu Raúl Prebisch; 
e, por fim, o momento de Furtado em Cambridge, Inglaterra (1957-1958), quando 
ele interage com influências do keynesianismo, e quando autores como Joan Robinson 
e Nicholas Kaldor foram influência e também interlocução.

O último ensaio – A Grande Provocação: Notas sobre o Impacto de Formação 
Econômica do Brasil, por Fabio Sá Earp – tem, com objetivos diferentes e sob 
outra ótica do ponto de vista da construção do texto, pontos em comum com 
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o artigo de Guimarães Neto, ambos se completando no provimento ao leitor de 
uma profícua abordagem sobre o que representa – em particular para estudantes 
de graduação e pós-graduação – a contribuição de quem, como Furtado, não era 
um intelectual da academia.

Sá Earp inicia por deixar claro seu propósito: trata-se essencialmente de 
discutir como se teria processado a difusão de ideias de Celso Furtado, em parti-
cular de FEB, e que obstáculos tal difusão teria encontrado, fora ou no âmbito da 
academia. O autor oferece uma contribuição para preenchimento do que avalia 
como uma lacuna: a “pouca importância dada à análise da difusão das idéias eco-
nômicas no país”.

A partir de uma modelagem desenvolvida em outros trabalhos, Sá Earp avalia 
o que chama de “economia do desenvolvimento” e, no âmbito desta, Formação 
Econômica do Brasil. Sobre FEB, Sá Earp conclui que o livro teve uma aceitação 
maior do que as demais teses da economia do desenvolvimento. Considerando 
elementos como “exercícios de disputa metodológica e retórica”, busca de legitimação 
e prestígio pela adequação a elementos “consagrados ou esquecidos da obra de 
cientistas do passado”, disputa pelo controle de instituições de pesquisa e fomento 
e pela definição de parâmetros de excelência, disputa por espaço nas relações com 
a sociedade civil – em um processo no qual a academia teria papel estratégico – o 
autor defende que cada nova ideia ou proposição, ou “verdade” de uma determinada 
escola de pensamento é geralmente apresentada em quatro “versões”: V1, versão 
erudita, para especialistas e “profissionais mais bem preparados”; V2, versão inter-
mediária, dirigida a “profissionais médios” e policy-makers; V3, versão pedagógica, 
a dos manuais; V4, versão dirigida ao grande público. A partir dessa tipologia, Sá 
Earp faz uma discussão sobre em que versões FEB teria triunfado.

O ensaio de Fabio Sá Earp encerra razoável grau de polêmica e, portanto, 
estimula o debate. Com respeito à metodologia adotada, o próprio autor antecipa-se 
e reconhece limites da abordagem: “Este artigo, fartamente impressionista ainda que 
apresentado com ares de certeza, deve ser lido como uma pequena provocação – um 
convite para o alargamento do debate sobre o tema”. Resta aos leitores em geral, e 
particularmente aos cientistas sociais, avaliar a “provocação”, o que naturalmente 
se aplica a todos os textos que compõem este volume.

Consideradas a riqueza e a multiplicidade de temas para pesquisa que FEB 
vem oferecendo desde a primeira edição, um livro como este seria inevitavelmente 
incompleto. Ademais, por questões circunstanciais e por conta de fatores impon-
deráveis, não fazem parte deste trabalho – como originalmente pensado – duas 
ordens de contribuição: i) um ensaio de um historiador, de preferência com visão 
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independente, crítica, sobre a vertente histórica em FEB; e ii) um artigo sobre o 
papel do câmbio (política cambial) na formação e na industrialização brasileiras, 
em diversos períodos – fazendo-se contraponto ao que veio a ser a política cambial 
pós-esgotamento do modelo de industrialização substitutivo de importações, a 
partir de 1980 (embora câmbio seja tema abordado no âmbito da discussão sobre 
“centro e periferia no padrão- ouro”, no sexto ensaio deste livro). Na verdade, tal 
ausência insinua dois outros possíveis projetos: um conjunto de artigos de histo-
riadores, com diferentes visões sobre FEB e um livro sobre políticas cambiais no 
período coberto pela análise furtadiana, com atualização sobre política cambial 
desde os anos 1950, incluída a inflexão no padrão dessa política a partir da emer-
gência do Plano Real.

Como nota final, registre-se que os ensaios ora publicados são trabalhos prepa-
rados por economistas com diferentes influências teóricas, ao lado de contribuições 
de uma geógrafa e de um sociólogo, todos com atuação acadêmica e profissional 
multidisciplinar. Enfim, tem-se uma boa dose de interdisciplinaridade e de diálogo 
entre diferentes interpretações de temas específicos inspirados na obra clássica – 
obra-prima, na avaliação de vários especialistas – de Celso Furtado.
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CAPÍTULO 1

DESLOCAMENTO DO CENTRO DINÂMICO EM CELSO 
FURTADO

Francisco de Oliveira

Em 2009 assinalam-se os 50 anos de Formação Econômica do Brasil (FEB), de Celso 
Furtado (FURTADO, 2000). É uma data a comemorar, pois o livro, que já nasceu 
clássico, provocou uma reviravolta na interpretação da economia brasileira, parti-
cularmente aquela dos anos posteriores à crise e à Revolução de 1930, tornando-se, 
assim, fundamental para a compreensão da moderna sociedade brasileira. Ao mesmo 
tempo, et pour cause, erigiu-se em paradigma de todas as políticas seguidas pelo 
Estado brasileiro, somente escanteadas pela contrarrevolução do neoliberalismo 
conduzido – suprema ironia – por Fernando Henrique Cardoso, que havia sido 
na verdade uma espécie de discípulo afastado de Celso Furtado, como nos mostra 
Dependência e Desenvolvimento na América Latina, de autoria do sociólogo brasileiro 
em parceria com o chileno Enzo Faletto (CARDOSO; FALETTO, 1973).

Dependência e Desenvolvimento na América Latina é na verdade uma releitura 
dos trabalhos da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal) 
e da obra de Celso Furtado, que ganhava, assim, sob um prisma sociológico, 
o que os originais não explicitavam: que a política não é externa à economia, 
com o exemplo que o mestre José Medina Echavarría utilizava da Revolução 
Mexicana. Sem esta, o México moderno resultaria incompreensível. Ao exemplo 
preferido por Don José poderia ser acrescentado o da hoje ex-União das Repú-
blicas Socialistas Soviéticas (URSS), que, de um regime absolutista que equivalia 
à Idade Média europeia, chegou a ser uma das duas potências mundiais à época 
da Guerra Fria. Dos ortodoxos de longas barbas e pesadas vestes (e certamente 
por isso malcheirosos) aos foguetes e a Yuri Gagarin, só a política explica: isto 
é, na acepção gramsciana, a política em sua fase de fusão nuclear, de máxima 
socialização: a Revolução de Outubro.

José Medina Echavarría, também tratado nos seus anos de Chile como Don 
José, dadas a sua elegância intelectual e a sua urbanidade, introdutor de Weber 
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na América Latina – é dele principalmente a tradução de Economia y Sociedad,1 
(WEBER, 1984) pelo prestigioso Fondo de Cultura Económica mexicano – estava no 
Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (Ilpes) à 
época em que lá estiveram Faletto e Cardoso e sobre eles exerceu nítida influência.

Apesar da originalidade da interpretação, o próprio Furtado, em seu auge 
como economista, não se deu conta inteiramente da queima de café pelo governo 
Vargas, em 1931, como “política” – portanto, nos termos de Don José, como 
uma prática não externa à economia. Aqui reside um traço ainda neoclássico em 
Furtado, o que ele não poderia ter evitado, talvez. Porque há uma sugestão de que 
foram os próprios mecanismos econômicos da cafeicultura que levaram à queima. 
Isto só em parte é verdade, já que os imensos estoques de então contribuíam para 
a redução dos preços, numa fase de intensa depressão nos países consumidores. 
Mas a “política” estava nos interesses de classe que promoveram e apoiaram a 
queima dos estoques, até porque o serviço da dívida externa para pagar os próprios 
empréstimos da valorização do café já consumia todas as divisas produzidas,2 o 
que erguia uma poderosa barreira à continuidade da política cega de reprodução 
infinita das plantações. É aqui que entra a “autonomia relativa” da política de 
que falava Weber e seu seguidor Don José, e que Cardoso e Faletto adicionaram à 
interpretação furtadiana, melhorando-a notavelmente sob esse aspecto.

O capítulo “Deslocamento do Centro Dinâmico” é o 32o e tenho em mãos 
a 27a edição, da Publifolha, sob licença da Companhia Editora Nacional, de São 
Paulo, de 2000. Trata-se de um capítulo relativamente pequeno, de pouco mais 
de sete páginas, da parte V, intitulada “Economia de Transição para um Sistema 
Industrial (Século XX)”, que vem a constituir a verdadeira novidade teórica de 
Furtado, inspirada nos trabalhos da Cepal.

As partes anteriores devem muito a autores que precederam Furtado, como 
Caio Prado Jr.,3 a quem ele pouco reverencia e sequer cita em FEB (embora a ele 
recorra em sua tese de doutorado na França,4 sob a direção de Maurice Byé),5 e 
Roberto Simonsen (ver SIMONSEN, 1962), reconhecido por Celso, que lhe 
ficou devedor principalmente das fontes mais importantes para o estudo da eco-

1. Deve ser dito que a edição mexicana precede até a tradução da obra maior de Weber para a língua francesa, o que mostra a atuali-
dade do Fondo de Cultura e dos republicanos espanhóis exilados no México que contribuíram poderosamente para o “salto quântico” 
da cultura no México.

2. O clássico na matéria é de Vilella e Suzigan (1975).

3. Prado Jr. (1942). Caio é o fundador da editora, que terá papel de relevo no incipiente mercado editorial brasileiro até os anos 1980.

4. Ver Furtado (2001). Note-se que, corretamente, Furtado não intitula sua tese de “economia brasileira”, mas de “economia colonial 
no Brasil”. Ele se descuidará em FEB, incidindo no anacronismo que assinalamos adiante.

5. Seria absurdo não reconhecer a influência de Caio Prado Jr., pois este é o autor da canônica interpretação do “sentido da colonização”.
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nomia brasileira no longo período que o livro de Simonsen cobre (com a ressalva, 
que se fez também a Furtado, de que era impróprio falar de “economia brasileira” 
nos anos da colônia). A interpretação de Simonsen sobre o período vale pela sua 
contribuição ao estudo das fontes, mas não tem a força heurística da de Caio 
Prado Jr. Essas partes anteriores à parte V devem também aos historiadores do 
século XIX, como Capistrano de Abreu; nelas, Furtado apenas relê a história 
brasileira, sob nítida influência keynesiana (KEYNES, 1982), influência esta 
também presente na Cepal.

Da parte V em diante, Furtado é inteiramente original, e a presença de Keynes 
continuará sempre nítida na sua produção teórico-prática. Normano (1976) também 
comparece, sobretudo no tema da dualidade da economia brasileira, a quem Furtado 
cita muito em seu primeiro trabalho, A Economia Brasileira, de 1954, mas Nor-
mano jamais chegou às formulações furtadianas. Lambert (1967) também havia 
procurado entender a economia e a sociedade brasileira sob o prisma da dualidade, 

e Furtado, um assumido francófilo, não desconhecia a contribuição de Lambert, 
mas por aí param as influências dualísticas.

Desde o título da parte V e o título mesmo do capítulo, revela-se a nítida 
diferença teórica da Cepal e de Furtado em relação aos autores clássicos da economia 
política, inclusive no que respeita a Marx. Esta parte V e seu capítulo 32 constituem 
a ópera-prima de Celso Furtado, e o uso do termo operístico não é por acaso: aqui 
cantam todas as vozes dos novos naipes introduzidos pelo pensamento cepalino 
entre nós por Furtado.

O etnocentrismo dos autores associados a teorias clássicas, Adam Smith, David 
Ricardo e os representantes da Escola de Viena, não lhes permitia ver que o sistema 
capitalista é, em primeiro lugar, um sistema e não um conjunto de economias 
isoladas e autônomas, e em segundo lugar que ele se estrutura em estratificações 
de centralidade e poder econômico; por isso a teoria do comércio internacional, 
que se deve a Ricardo – a das vantagens comparativas –, é tão inapropriada para 
descrever o sistema, e sua derivação de uma teoria do desenvolvimento também 
“morre na praia”.

Marx havia se aproximado de uma concepção desse tipo, pois sua investi-
gação do capitalismo e de suas centralização e concentração lhe teria fornecido 
as chaves para compreender a formação do capitalismo e do que chamamos hoje 
suas periferias. O Manifesto do Partido Comunista, de Marx e Engels (1998), é a 
primeira teoria de um sistema mundial. Mas em O Capital, Marx (1973) ficou no 
tratamento da moderna teoria da colonização, sobre a qual o marxismo posterior a 
Marx não avançou muito, ou quase nada, salvo a teoria leninista do imperialismo. 
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Esta, curiosamente, assentou as bases para a estratégia dos partidos comunistas em 
todo o mundo, pois a primeira tarefa política passou a ser derrotar o imperialismo 
e apoiar as burguesias nacionais, ou algo que se lhes assemelhasse. Com isso, o 
“marxismo soviético” – a expressão é de Marcuse (1969) – deixou de aprofundar 
e seguir, na política, as pistas do pioneiro trabalho do mesmo Lênin (1988), O 
Desenvolvimento do Capitalismo na Rússia, a rigor o primeiro trabalho de uma 
teoria do subdesenvolvimento, que a Cepal retomará muitas décadas depois, com 
uma disfarçada presença da inspiração marxista.

O marxismo da III Internacional, já sob a hegemonia do Partido Comunista 
da União Soviética (PCUS), parecia tratar o capitalismo como um sistema, mas tira 
consequências apenas políticas, concebendo um sistema de satélites em torno do 
sol, isto é, a aplicação rígida da interpretação soviética sobre o desenvolvimento do 
capitalismo transforma os partidos comunistas (PCs) no resto do mundo – sempre 
sob a denominação “do Brasil”, “da Índia”, “da China” etc. – em replicadores da 
“linha justa”, não concedendo nenhuma autonomia teórica às realidades fora do 
centro capitalista, o que teve consequências não banais do ponto de vista da tática 
e estratégia das revoluções nas periferias. Entre nós, apenas Caio Prado Jr. (1942) 
escapou dessa fossilização teórica, mas sem consequências sobre a direção política do 
partido (SECCO, 2008; RICUPERO, 2000) no Brasil. Na prática política, apenas 
o PC chinês levou adiante uma revolução que retoricamente obedecia a Moscou, 
mas, concretamente, seguiu uma tática e estratégia inteiramente em desacordo.

Aqui, pois, a contribuição de Raúl Prebisch está presente com sua formulação 
de “centro” e “periferia”, que Furtado incorpora inteiramente. Há, na verdade, um 
certo anacronismo na releitura da história brasileira por Furtado, porque na verdade 
o sistema colonial não estruturava um centro e periferias nas suas colônias, nem es-
pacial nem setorialmente. O caso brasileiro é exemplar: para Furtado, o deslocamento 
que se produz é do antigo centro – o Nordeste açucareiro – para o Sudeste – que se 
industrializará. Mas a economia brasileira não constituía um “sistema”, nem sequer 
uma economia “nacional” propriamente dita, pois as explorações regionais estavam 
baseadas nas estratégias de exploração da metrópole portuguesa.

A própria transição, de que Minas será um elo importantíssimo na cadeia – já 
assinalado por Caio Prado Jr. – obedece à lógica da exploração mercantil, e não a 
um processo interno da acumulação de capitais. Assim, não havia propriamente 
um “centro”, posto que o Nordeste mantinha poucas relações mercantis com o 
restante do país, salvo no capítulo da troca de pequenos excedentes de gado; a 
principal produção nordestina, a de açúcar, e depois a de algodão, não se destinava 
ao Sudeste, mas ao exterior. E a cafeicultura, quando chegou a ser a principal 
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atividade econômica de São Paulo e seus entornos, chegando à condição de pri-
meira mercadoria do comércio mundial, tampouco se destinava às outras regiões 
brasileiras, mas, de novo, ao exterior.

Aceite-se, pois, criticamente, “o deslocamento do centro dinâmico”. Posto 
que é aqui que vai se formar uma “economia nacional”, tanto sob as novas condições 
da divisão social do trabalho, conduzida pela indústria manufatureira e logo a 
maquinofatureira, quanto pelas operações políticas advindas da Revolução de 
1930 – o capítulo mais importante de nossa “revolução passiva” (COUTINHO, 
1999; VIANNA,1997) –, como a abolição das autonomias estaduais nos capítulos 
fazendários e alfandegários, criando pela primeira vez um “mercado nacional”.

Mesmo o auge do café não havia produzido uma economia “nacional”, pois a 
divisão social do trabalho construída pela cafeicultura não ultrapassava as fronteiras 
das fazendas e das cidades no entorno e, paradoxalmente, chegava à Itália devido 
à crise italiana desde o Risorgimento e à política estatal, do lado italiano e do lado 
paulista – o senador Vergueiro – de exportar e importar mão de obra. A população 
excedente que se formou no Nordeste pelo declínio da economia açucareira havia 
regredido para uma economia de subsistência, em vez de direcionar-se para a 
lavoura de café.

“O deslocamento do centro dinâmico” sob a égide da industrialização refaz 
toda a economia, agora propriamente nacional. Em primeiro lugar, do ponto de 
vista da força de trabalho: a superioridade do trabalhador italiano sobre os traba-
lhadores nacionais perdia relevo em face da maquinofatura, pois esta desqualifica 
o trabalhador, ao invés da indústria artesanal, que era o forte antes da industriali-
zação propriamente dita – isto pode ser visto também pelo lado da política, pois 
o período anterior a 1930 é o da predominância no movimento operário nascente 
das orientações anarcossindicalistas.

Assim, a mão de obra nordestina e mineira coloca-se à disposição e é recrutada 
em grandes levas: São Paulo (e sua periferia) tornou-se a maior cidade nordestina 
e a influência de Minas em São Paulo é tão grande que se torna difícil reconhecer 
o que é mineiro e o que é paulista. Não só uma nova classe social está entrando 
em cena, mas uma classe social inteiramente desarraigada em seu novo ambiente. 
Caetano Veloso cantou em “Sampa” essa estranheza: “Narciso acha feio o que não 
é espelho”. Do ponto de vista político, isto não é sem consequências: o reconheci-
mento entre dominantes e dominados entra numa nova chave e os antagonismos 
de classe são duplamente disfarçados: pelas origens regionais, de um lado, e pelo 
etnocentrismo paulista, de outro. Daí a imensa dificuldade de São Paulo para 
elaborar uma nova hegemonia. Somente 80 anos depois a liderança de classe dos 
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operários do ABC foi capaz de ultrapassar, integrando-a, a clivagem exclusivamente 
regionalista, mas essa nova forma – o Partido dos Trabalhadores – levou à perda 
da radicalidade reformista, deixando-se absorver pelas classes dominantes. É a 
“hegemonia às avessas” (ver OLIVEIRA, 2007).

A industrialização experimenta um notável incremento na acumulação de 
capital pela mudança dos exércitos da ativa e da reserva. A produtividade do trabalho 
sob o colonato, regime para o qual vieram sobretudo os imigrantes italianos, era 
de qualquer forma limitada pelos contratos com o governo italiano e pela forma 
“colonato” – na verdade uma variante da meia, em que o produtor direto produz 
também parte de sua subsistência. Ao lado disso, o trabalho livre dos “imigrantes 
sem pátria” – nordestinos e mineiros – não encontra qualquer limitação, salvo as da 
organização da classe, que tardará, e as da relação capital variável/capital constante, 
parametrizada pelas formas técnicas do capital, vale dizer, pela maquinofatura; a 
produtividade do trabalho experimentará saltos formidáveis, com o que a potência 
da acumulação será exponencial. Basta dizer que no período que se chamou “milagre 
brasileiro”, a indústria automobilística, maior empregadora exatamente da mão de 
obra nordestina, cresceu em alguns anos à inimaginável taxa de 18% ao ano.

Daí que a consequência inevitável será extrapolar os mercados de São Paulo 
e seus entornos, para chegar à “economia nacional” que Vargas havia viabilizado 
com a federação quase unitária. É incrível, sob qualquer aspecto, que as classes 
dominantes de São Paulo não reconheçam seu verdadeiro “herói de classe” no 
político gaúcho. A “parte V” é marxista-keynesiana. Pela operação de queima do 
café, keynesiana avant la lettre, se faz a “revolução passiva”, uma espécie de “18 de 
Brumário” varguista.

Vargas derrota a poderosa oligarquia cafeicultora impondo-lhe um programa 
industrializante: derrota-os primeiro militarmente, sufocando a chamada Revolução 
Constitucionalista de 1932, e depois usurpa, qual novo Luis Bonaparte, a liderança 
econômica: não à toa, é aí que vão surgir os novos “capitães da indústria” de São 
Paulo, que não têm nada a ver com as antigas petulantes e pretensiosas oligarquias 
cafeicultoras, salvo no capítulo do sistema bancário. Não existe uma única grande 
empresa paulista que tenha sido, na origem, de propriedade dos antigos barões do 
café. Corrijo-me parcial e prontamente: somente o Estadão, justamente o inventor 
do Vargas antipaulista, sobrou, mas os Mesquitas, apesar da pretensão, não for-
mavam parte das anciennes oligarquias do café e tampouco o grupo econômico do 
grande jornal que fez a cabeça da elite paulista pode ser considerado de importância 
decisiva na matriz industrial e de serviços do estado. Mesmo os Prados, a poderosa 
família de Caio Prado Jr., cujo poder arrancava desde a colônia, assim como outros 
quatrocentões, sumiram do mapa do poder econômico. 
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Esse conjunto de fatores levou, inevitavelmente, à centralização econômica 
em São Paulo, que se tornou, para os etnopaulistas, a “locomotiva que puxava 
vinte vagões vazios”, sem se darem conta de que a nova federação quase-unitária 
formada pelos novos enquadramentos institucionais pós-1930 foram os formadores 
de um “mercado nacional”, e para relembrar Don José Medina Echavarría, sem isso 
o comando econômico de São Paulo teria se restringido a suas próprias fronteiras. 
O “centro dinâmico” não havia, propriamente, se deslocado: havia sido criado. E 
com ele as novas regiões brasileiras: se, antes, João Paulo de Almeida Magalhães 
teria tido razão ao classificar a economia brasileira como um “arquipélago de 
economias regionais”,6 agora a estruturação passava a ser diferente: um poderoso 
centro dinâmico, aproveitando as benesses de uma formação federativa que fechava 
as fronteiras nacionais aos produtos estrangeiros, nacionalizava a demanda para a 
produção paulista e a oferta de matérias-primas das quais dependia.

Sob esse aspecto, a centralização e concentração de atividades foi tão forte 
que São Paulo deslocou antigos centros produtivos a seu favor: a proteção à in-
dústria açucareira sob o Instituto do Açúcar e do Álcool (IAA) transformou-se no 
mecanismo pelo qual a proteção à indústria menos eficiente era ao mesmo tempo 
a proteção à indústria mais eficiente, seja dito, setor açucareiro do Nordeste versus 
setor açucareiro de São Paulo: os preços para proteger a indústria menos eficiente 
constituíram-se numa enorme margem de lucro para a indústria mais eficiente.

Estava encerrada para sempre a economia colonial e seus sucedâneos sempre 
inconclusos – como a “economia de arquipélagos regionais”, de João Paulo de Almeida 
Magalhães – e inaugurada a fase industrial do capitalismo brasileiro, ou do capitalismo 
no Brasil. Na política, a federação torna-se quase unitária, pois o poder econômico de 
São Paulo exerce tal pressão sobre a política que todas as medidas a seguir reforçam a 
tendência à concentração dos capitais e das atividades em São Paulo: as medidas de 
natureza cambial (durante muito tempo quase a única política econômica com esse 
status), as políticas industrializantes de Vargas e ostensivamente as de Kubitschek, e 
em seguida as da longa ditadura militar de 1964 a 1985.

Mesmo quando o presidente não era paulista, pois com 1930 quebra-se o 
acordo “café com leite” – Minas e São Paulo revezando-se na presidência –, pra-
ticamente todos os ministros da Fazenda e presidentes do Banco do Brasil eram 
paulistas; quando não de nascença, politicamente criados em São Paulo. Estes são 
os casos até mais recentes: Cardoso é carioca de nascimento e Lula, pernambucano. 
Mas de fato são politicamente paulistas.

6. João Paulo de Almeida Magalhães em artigo publicado na revista da Confederação Nacional da Indústria (CNI) – aí por 1956 –, de 
cujo departamento econômico foi chefe. Não foi possível encontrar a referência exata àquele brilhante artigo.
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Uma breve tentativa de descentralizar foi a criação da Superintendência de 
Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), não por acaso com Celso Furtado, que 
será interrompida com a ditadura militar, pois para Delfim Netto, o todo-poderoso 
czar da economia durante quase todo o longo período, planejamento equivalia a 
“bola de cristal”, coisa de que não dispunham os economistas. Nunca Don José 
Medina Echavarría fora tão atual: a economia sem a política não tem poder para 
alterar as regras do sistema capitalista; e agora, assiste-se a uma fase oposta: a política 
perdeu o poder de alterar tais regras, colonizada quase até o extremo pelas novas 
formas do capitalismo globalizado. De Collor a Lula, com ênfase em Fernando 
Henrique Cardoso, esta é a lição: tampouco por acaso os presidentes “neoliberais” 
são políticos paulistas, até porque São Paulo soma mais votos que todo o resto da 
União, com exceção de Rio de Janeiro e Minas Gerais.

Fico tentado a acrescentar mais que uma nota de pé de página para comentar 
a tese principal sobre o “deslocamento do centro dinâmico” defendida por alguns 
dos comentadores e conhecedores da obra de Furtado. Bielschowsky (2004), ce-
palino por definição e por isso mesmo um dos melhores conhecedores da obra de 
Furtado, é um dos mais representativos dessa corrente, e seu livro já se tornou uma 
referência para os trabalhos sobre o pensamento da Cepal e inspirados na Cepal.

Segundo tal interpretação, “deslocamento do centro dinâmico” nada tem 
a ver com a geografia das regiões brasileiras, sendo, essencialmente, a passagem 
de uma economia liderada pelas atividades agropecuárias para a economia in-
dustrial; o próprio título que Furtado deu à parte V do livro, na qual se localiza 
o capítulo 32, sugere tal interpretação. Ora, o problema desta interpretação, 
que se quer canônica, é que retira a história da síntese furtadiana, que é seu 
“cavalo de batalha”.

Uma das mais importantes distinções entre os cepalinos e Furtado – y 
compris a teoria clássica e a neoclássica – é que Cepal e Furtado fundem teoria e 
história; não fosse assim, seria possível encontrar uma teoria de “centro” e “pe-
riferia” desde Smith, o que não ocorre, e não por acaso: é que suas concepções 
são inteiramente homogeneizadoras, fazem tábula rasa da história, pois as “leis” 
do capital seriam aplicáveis urbi et orbi; daí a teoria de comércio internacional 
de Ricardo, por exemplo, que vê vantagens comparativas entre países diferentes, 
quando na verdade o domínio colonial e posteriormente das principais economias 
desenvolvidas determina de fora para dentro as “vocações” primárias das colônias 
e depois ex-colônias.

Prebisch não se insurgiu à toa, mostrando como as relações centro-periferia 
estruturavam uma “troca desigual” – título de um excelente livro de Arghiri 
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Emmanuel,7 – porque essa é uma relação política por excelência. Fosse outra a 
compreensão das próprias potências coloniais, a Inglaterra não teria destruído a 
indústria têxtil indiana, que era melhor, produtivamente, à época, que a nascente 
indústria têxtil inglesa. O que se viu foi o contrário: a destruição da indiana era 
condição de possibilidade de êxito para a nascente indústria inglesa. É bom ler 
o clássico de Nehru (1946), The Discovery of India, para entender tal processo, 
e não se deixar seduzir pelo “universalismo” das leis de produção e reprodução 
capitalistas centrais.

Nem mesmo para países que logo se juntaram ao primeiro time, como Alemanha 
e França e, já no século XIX, os Estados Unidos da América, a validade universal foi 
aceita: que o diga Alexander Hamilton, um dos founding fathers, secretário do Tesouro 
de Washington e posteriormente presidente, com seu escancarado protecionismo, 
que protegeu a nascente economia da novel nação extrapolando todos os limites 
permitidos até pela teoria mercantilista; aliás, ele mesmo deve ser considerado um 
dos grandes teóricos mercantilistas, na contramão da teoria do livre comércio da qual 
os Estados Unidos se tornaram, posteriormente, o grande propagador.

Furtado, numa conversa pessoal da qual guardo apenas recordações, e, pois, 
não tenho nenhuma documentação, reconheceu que List foi uma das maiores 
influências para a elaboração da Cepal; lamentavelmente, nem a Cepal em seus 
trabalhos, e tampouco Furtado citaram o economista alemão. E quando os Estados 
Unidos quiseram liquidar a Cepal nos anos 1950, do que a organização foi salva 
pela decisiva intervenção de Vargas, informado por Furtado, a Cepal deveria ter 
se defendido e à sua teoria respondendo com... Hamilton.

O próprio projeto furtadiano que se expressa na criação da Sudene reflete a 
fusão entre teoria e história: seria preciso uma ação política para realizar o que a 
economia não conseguiu, e até pelo contrário, posto que o Nordeste era exportador 
de capitais para o Sudeste, o que se expressava na presença de grandes grupos econô-
micos nordestinos na novel economia industrial paulista: as Casas Pernambucanas 
continuam a ser o melhor exemplo da migração dos capitais, e o próprio Furtado 
fez da tese da triangulação das divisas entre o Nordeste, que exportava mas não 
utilizava as divisas, e o Sudeste, que se industrializava e tinha fome de divisas, um 
dos pontos capitais para demonstrar que a economia nordestina era viável econo-
micamente, mas não o era politicamente. Sem história e sem geografia histórica, 
a tese do deslocamento do centro dinâmico fica vazia, e não é Brasil.

7. Emmanuel (1973) elabora uma teoria do comércio internacional de inspiração marxista, que pertence claramente à família do 
imperialismo de Lênin e das colônias como mercado de Rosa Luxemburgo. De fato, o objetivo de Emmanuel não é fundar uma teoria 
do comércio internacional, mas uma teoria da dominação imperialista que leva, necessariamente, a estruturar uma “troca desigual” 
entre metrópoles e colônias.
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CAPÍTULO 2

FORMAÇÃO ECONÔMICA DO BRASIL: UMA OBRA-PRIMA DO 
ESTRUTURALISMO CEPALINO*

Ricardo Bielschowsky

1  INTRODUÇÃO 

Formação Econômica do Brasil (FEB), de Celso Furtado, continua sendo, neste meio 
centenário desde a primeira publicação, a mais famosa e divulgada obra da literatura 
econômica brasileira, editada em nada menos que dez idiomas e mais de um quarto 
de milhão de exemplares, estando no momento na 34a edição em português.1

FEB foi imediatamente identificado como um marco na historiografia brasileira. 
Busca-se aqui identificar no livro as preocupações analíticas típicas do quadro desenvol-
vimentista dos anos 1950 e ressaltar sua fundamentação “estruturalista-cepalina”.  

O livro teve como importante dimensão a de haver sido instrumento da 
militância intelectual de Furtado no sentido da consolidação da consciência de-
senvolvimentista brasileira, que requeria uma argumentação histórica. O esforço 
de elaboração dessa argumentação, que ocupou o autor por muitos anos – a versão 
preliminar da obra fora publicada já em 1954, sob o título A Economia Brasileira 
– resultou num avanço da própria abordagem estruturalista. 

Para entender o significado da inovação analítica que a obra continha, 
é necessário ter em conta que, no início dos anos 1950, a referida abordagem 
apresentava-se ainda duplamente vulnerável. Em primeiro lugar, o quadro analítico 
estruturalista encontrava-se imperfeitamente delineado e a argumentação pecava por 
certa assistematicidade, o que tornava a proposta cepalina de análise alternativa às 

* A presente versão deste ensaio incorpora breves modificações, proposta pelos organizadores, sobre a versão publicada na Revista 
de Economia Política em 1989. Trata-se do acréscimo de uma nota de rodapé (referente à relação “prebischiana” entre abundância de 
mão de obra e termos de intercâmbio – índice de relação de trocas – em países “periféricos”); e de correções de erros de digitação que 
– embora não tragam, para especialistas, prejuízos ao entendimento do conteúdo – podem interferir na leitura feita por estudantes de 
graduação e não especialistas. Em suma, eram pequenas imperfeições que resistiram à publicação do texto em outros momentos e que 
agora foram eliminadas. O autor agradece aos organizadores pelo acréscimo e pela qualidade da revisão do ensaio original.

1. A edição consultada é a da Editora Companhia das Letras, 2007 (34a), com prefácio de Luiz Gonzaga Belluzzo, tendo sido lançada 
uma edição comemorativa em outubro de 2009, organizada por Rosa Freire d’Aguiar Furtado.
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teorias convencionais difícil de ser compreendida e aceita. Em segundo, era indis-
pensável a essa proposta a demonstração de que a evolução histórica dos países que, 
em meados do século XX, continuavam subdesenvolvidos era, necessariamente, 
distinta daquela dos países desenvolvidos. Apenas assim se podia legitimar a ideia 
de que suas estruturas econômicas e a problemática de sua transformação eram 
também distintas, a ponto de exigir uma criteriosa adaptação da teoria corrente e 
mesmo um esforço próprio de teorização.

O livro de Furtado constituiu uma resposta a essa dupla vulnerabilidade: em 
primeiro lugar, porque, embora não fosse seu objetivo teorizar sobre a abordagem 
estruturalista, a clareza do texto automaticamente reforçava a mensagem teórica 
que a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal) vinha trans-
mitindo aos economistas latino-americanos; e, em segundo, e mais importante, 
porque Furtado fornecia um estudo histórico decisivo para a legitimação dessa 
referida abordagem, pelo menos no que se refere ao caso brasileiro. 

Um bom exemplo de como a obra preenchia a lacuna básica da proposição 
estruturalista é dado pela dificuldade em responder adequadamente a uma inquie-
tante pergunta, comum na época e sugerida pelos próprios elementos dispersos nos 
textos da fase pioneira da Cepal: “Por que razões ter-se-ia a estrutura econômica 
dos países latino-americanos tornado tão distinta daquela que se observava em 
outros países jovens, como os Estados Unidos?” 

Ao aceitar o desafio de responder a esse tipo de questão, aprofundando-se no 
estudo da história econômica do Brasil, Furtado alcançou um resultado duplamente 
feliz: deu uma resposta a essa e outras indagações básicas através de uma abrangente 
explicação estruturalista da formação econômica do país; e, ao fazê-lo, conferiu definitiva 
legitimidade à abordagem no Brasil; mais ainda, criou uma metodologia estruturalista de 
análise da história de países periféricos, desvendando um alcance analítico da abordagem 
estruturalista que causou admiração aos próprios economistas da escola cepalina. 

Não foi outro o reconhecimento que a obra obteve de um dos mais destacados 
membros da Cepal, Noyola Vásquez, ainda a partir de sua versão de 1954, isto é, 
de A Economia Brasileira: 

Em muito poucos casos poder-se-á apreciar melhor o grau de ma dureza e de independência alcançado 
pelo pensamento econômico latino-americano, como nesse livro.  A obra de Furtado não é só muito 
valiosa por sua penetrante análise da história econômica do Brasil, mas, sobretudo, por sua contribuição 
metodológica. Trata-se de uma síntese feliz de lógica cartesiana e consciência histórica. O afã cartesiano da 
precisão e clareza leva o autor a reduzir a modelos de grande simplicidade a estrutura e o funcionamento 
dos sistemas econômicos. Ao mesmo tempo, sua segura visão histórica o conduz a situar esses modelos 
em sua perspectiva adequada (VÁSQUEZ, 1955). 
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A obra deve ser vista, na verdade, muito mais como um ensaio de interpretação 
histórico-analítica de orientação estruturalista do que uma pesquisa histórica em 
grande profundidade. 

Como o próprio autor afirma na introdução, “o livro pretende ser tão-
somente um esboço do processo histórico de formação da economia brasileira”, 
cuja preocupação central seria descortinar uma perspectiva a mais ampla possível 
ao leitor desejoso de “tomar um primeiro contato em forma ordenada com os 
problemas econômicos do país”. O objeto teria sido simplesmente a análise dos 
processos econômicos e não a reconstituição dos eventos históricos que estão por 
trás desse processo. 

A publicação do livro exerceu uma influência sobre a intelectualidade até hoje 
sem similar na literatura de ciências sociais no Brasil, o que recomenda um exame 
detalhado do seu conteúdo analítico. Antes de fazê-lo, são convenientes algumas 
observações prévias a respeito dos estudos de Furtado sobre história econômica 
brasileira, que finalmente resultaram na FEB. 

As primeiras considerações do autor sobre a história econômica brasileira 
aparecem num artigo publicado na Revista Brasileira de Economia, de 1950, no qual 
já constam algumas ideias mestras da análise posterior, como a de “deslocamento 
do centro dinâmico” e a de “concentração de renda nas fases de prosperidade e 
socialização das perdas nas fases de depressão”.

Essa última é explicada como resultado da pressão baixista sobre os salários 
reais em todas as fases do ciclo econômico. Na alta, a abundância de mão de obra 
permitiria a apropriação de um excedente crescente por uma reduzida parcela da 
população. Na fase de depressão, o prejuízo causado ao setor exportador e ao Estado 
pela baixa de preços da exportação seria transferido à massa compradora, através da 
desvalorização cambial. 

É curioso assinalar que, nesse texto de 1950, Furtado pôs grande ênfase numa 
conclusão, a que chegou a partir dessa análise, que deve ter feito o deleite de econo-
mistas conservadores como Eugênio Gudin. Afirmou o autor que tais características 
da economia brasileira teriam feito surgir “um espírito de elevados lucros que passará 
da agricultura à indústria”. Explicou que predominava na indústria um espírito 
protecionista exagerado, que incluía proibição de importação de equipamentos 
para enfrentar crises, em vez de um esforço de elevação de produtividade. 

Já no livro A Economia Brasileira, porém, Furtado abandonaria esse tipo 
de argumentação. Mais ainda, abandonaria toda a abordagem à qual a mesma 
estava associada no texto de 1950, ou seja, a de ênfase na inexistência de um 
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empresariado dinâmico como obstáculo ao desenvolvimento, expressa, por exemplo, 
pela seguinte passagem: 

Os lucros excessivamente elevados, a socialização das perdas, o controle parcial das atividades agroex-
portadoras por grupos financeiros estrangeiros, o elevado preço do dinheiro e a debilidade do mercado 
inter no – todos esses fatores concorrerão para retardar a formação no país de um autêntico espírito de 
empresa, condição básica do desenvolvimento de uma economia capitalista (FURTADO, 1950, p. 25). 

A menção à questão de inexistência de um empresariado nacional dinâmico 
persistiria a partir daí, na obra de Furtado, apenas como retorno à sua sistemática 
defesa de uma participação crescente do Estado nas tarefas desenvolvimentistas. 
Mas deixaria de figurar, nas análises históricas, como fator de realce na explicação 
da formação da estrutura subdesenvolvida da economia brasileira. Esta passou 
a ser analisada pelo autor em torno dos mecanismos de determinação da renda 
nacional nos “ciclos” da cana-de-açúcar, mineração e café, e na fase mais recente 
da industrialização. E a incluir, em primeiro plano, as questões de composição de 
emprego, distribuição de renda e for mação de mercado interno. 

O livro A Economia Brasileira já contém o arranjo conceitual básico de análise 
histórica que figuraria no trabalho final, isto é, FEB. Contém também uma intro-
dução metodológica, não incluída neste último, que corresponde a um exercício 
de identificação daquilo que o autor considera “as categorias fundamentais do 
processo histórico de crescimento”. Nesse exercício encontra-se a base conceitual 
de um breve ensaio de caracterização da industrialização clássica, publicado em 
1955 e depois incluído no livro Desenvolvimento e Subdesenvolvimento. E contém, 
finalmente, um capítulo sobre a “formulação teórica do problema do desenvolvi-
mento econômico”, que também viria a ser incluído nesse último. 

FEB corresponde ao A Economia Brasileira, destituído desses capítulos mais 
abstratos, modificado em algumas partes e acrescido de alguns capítulos. Entre um 
e outro livros Furtado publicou outro texto (1956), em que a única modificação 
importante em relação ao primeiro, além da exclusão dos capítulos metodológicos e 
teóricos, é a substituição do termo “economia colonial” por “economia dependen-
te”, na caracterização da economia subdesenvolvida especializada em exportação 
de produtos primários. 

O texto definitivo é aproximadamente o mesmo que os outros dois nos capí-
tulos finais da Parte IV, referentes à “economia de transição para o trabalho assala-
riado”, e nos capítulos da Parte V, em que o autor analisa o colapso da economia 
cafeeira e a transição para a economia industrial. No entanto, é consideravelmente 
mais aprofundado em todos os capítulos anteriores, precisamente aqueles que dão 
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suporte à caracterização da estrutura brasileira como subdesenvolvida e à análise 
dos problemas que lhe são específicos. 

2  A ANÁLISE DA FORMAÇÃO DA ESTRUTURA SUBDESENVOLVIDA 
BRASILEIRA – 1500-1850 

Para nossos propósitos e não obstante a perfeita validade da organização que o 
próprio autor deu ao livro, é útil dividi-lo, de forma distinta à do autor, em duas 
grandes partes. Uma delas compõe-se dos 25 primeiros capítulos, ou seja, aqueles 
que versam sobre ocupação territorial e economias escravistas açucareira e mineira, 
e os dez primeiros capítulos da Parte IV, referentes à transição para o trabalho assa-
lariado. O autor dedica-se, nesse ponto do livro, à análise da formação da estrutura 
subdesenvolvida brasileira. Na outra, composta dos capítulos subsequentes, passa à 
análise da problemática de crescimento que ocorrerá nessa estrutura específica, na 
fase áurea da expansão cafeeira e na fase de transição para a economia industrial. 
A argumentação aí apresentada a respeito da expansão da produção e da renda 
e dos desequilíbrios gerados no processo pressupõe a caracterização da formação 
econômica até fins do século XIX, realizada na parte anterior. 

No restante desta seção, faz-se uma apreciação do conteúdo das duas partes da obra, 
com o objetivo de realçar a contribuição ao estruturalismo que a mesma contém. 

Observe-se, preliminarmente, que a interpretação do autor assenta-se basi-
camente sobre três linhas de argumentação que se encontravam bastante difusas 
nos textos anteriores, mas que se revezam de forma perfeitamente integrada no 
percurso do texto final. Uma delas consiste num feliz artifício de confronto do 
subdesenvolvimento brasileiro com o desenvolvimento norte-americano, a que o 
autor é levado por sua preocupação em esclarecer os determinantes históricos da 
formação de distintas estruturas econômicas na “periferia do capitalismo europeu”. A 
segunda, reveladora da inclinação keynesiana do pensamento do autor, compreende 
a determinação dos obstáculos à expansão da renda, à formação do mercado interno 
e à diversificação da estrutura produtiva ao longo dos diversos períodos da história 
brasileira. A terceira delas é determinada pela preocupação estruturalista com a 
questão da heterogeneidade da economia brasileira. Consiste na identificação da 
formação de uma ampla economia de subsistência, anterior ao ciclo do café, mas 
que sobreviveria ao mesmo. 

O primeiro desses elementos expositivos está apresentado essencialmente em 
dois momentos do livro. Nos seus primeiros capítulos, figura como parte integrante 
da análise sobre os fundamentos econômicos da ocupação territorial. A explicação do 
êxito da colonização portuguesa baseada na exploração comercial da cana-de-açúcar, 
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no século XVI e início do XVII, e de sua decadência posterior, é feita em conjunto 
com a análise do tipo de colonização empreendida nas Antilhas e na América do 
Norte. Nessa explicação o autor oferece o ponto de partida para sua análise posterior 
sobre os contrastes entre as economias norte-americana e brasileira no século XIX. 

Furtado argumenta que o tipo de atividade econômica prevalecente na América 
do Norte até o século XVII era compatível com a pequena propriedade de base 
familiar e desvinculada do compromisso de remuneração de vultosos capitais. O 
resultado teria sido a formação de comunidades “com características totalmente 
distintas das que predominavam nas prósperas colônias agrícolas de exportação: 
a produtividade média era inferior, mas também o eram a concentração de renda 
e a parcela da renda revertida em benefício de capitais forâneos”. O desfecho da 
comparação entre os dois tipos de colonização é feito por meio do confronto 
entre as colônias inglesas das Antilhas e da América do Norte, e consiste em dois 
argumentos. O primeiro é o de que 

ao contrário do que ocorria nas colônias de grandes plantações, em que parte substancial dos gastos 
de consumo estava concentrada numa reduzida classe de proprietários e se satisfazia com importações, 
nas colônias do Norte dos EUA os gastos de consumo se distribuíam pelo conjunto da população, sendo 
relativamente grande o mercado de objetos de uso comum (FURTADO, 1979, p. 31). 

O segundo considera que “a essas diferenças de estrutura econômica teriam 
necessariamente de corresponder grandes disparidades do comportamento dos 
grupos sociais dominantes nos dois tipos de colônias”. Nas exportadoras, os grupos 
dominantes se vinculavam a grupos financeiros da metrópole e consideravam 
a colônia como parte da grande empresa manejada na Inglaterra. Nas colônias 
setentrionais, as classes dirigentes guardavam ampla autonomia com relação à 
metrópole, o que “teria de ser um fator de fundamental importância para o de-
senvolvimento da colônia, pois significava que nela havia órgãos políticos capazes 
de interpretar seus verdadeiros interesses e não apenas de refletir as concorrências 
do centro econômico dominante”. 

Essa linha de argumentação é retomada nos capítulos 18 e 19, nos quais o autor 
contrasta as economias norte-americana e brasileira à época de suas independências: 
para a economia brasileira, essa teria sido uma fase excepcionalmente ruim, de contração 
mesmo da renda nacional; e, para a norte-americana, uma fase de industrialização e 
de extraordinário dinamismo. 

Segundo Furtado, constitui equívoco supor que uma causa básica para tão 
distintas performances tenha sido a ausência de uma política protecionista no Brasil, 
semelhante à norte-americana. Afirma que não só uma forte desvalorização cambial, 
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ocorrida no início do século XIX, mais do que compensou a insuficiência de barreiras 
alfandegárias no Brasil, como também, e muito mais importante ainda, nos Estados 
Unidos o protecionismo teria sido uma causa secundária da industrialização.

Estariam faltando no Brasil, à época da independência, o mercado interno, a 
base técnica e empresarial e a indicação das classes dirigentes de um seguro apoio 
à industrialização que caracterizavam a estrutura socioeconômica norte-americana 
ao fim de sua etapa colonial. Esta contava, inclusive, com uma base industrial, 
parcialmente fomentada pela própria metrópole, que chegava a proporcionar a 
produção local de três quartas partes de uma ampla frota de marinha mercante. 

O desenvolvimento norte-americano teria sido então impulsionado por 
um conjunto de fatores, como, por exemplo: o estímulo à expansão da produção 
doméstica que vinha da guerra da independência e das guerras napoleônicas; e, 
ainda mais importante, a posição “de vanguarda” que a economia norte-americana 
logrou ocupar na própria revolução industrial europeia, por meio da exportação de 
algodão. O sucesso da economia norte-americana devia-se ainda, segundo o autor, 
à formação de uma corrente de capitais advindos da Inglaterra. Ao mesmo tempo 
em que ampliava a acumulação de capital, esse afluxo de recursos compensava os 
déficits externos que nem mesmo o sucesso das exportações permitia evitar. Em 
resumo, de acordo com Furtado, “o desenvolvimento dos EUA, em fins do século 
XVIII e primeira metade do XIX, constitui um capítulo integrante do desenvol-
vimento da própria economia européia”. 

Ao Brasil, além da ausência de mercado interno, de base técnica e empresarial 
e de uma classe de dirigentes dinâmica, faltavam esses estímulos externos básicos. 
Bem ao contrário, o que se registra na primeira metade do século XIX é um estan-
camento nas exportações brasileiras. Resultava daí que o próprio nível interno de 
consumo entrava em declínio, o que impedia a expansão de uma indústria têxtil, 
em si já dificultada pela queda nos preços dos produtos ingleses e pelo boicote 
inglês à exportação de máquinas. Além disso, a capacidade para importar tornava-se 
mínima, e assim um fomento à industrialização significaria simplesmente “tentar 
o impossível num país totalmente carente de base técnica”. 

A comparação entre as histórias das economias norte-americana e brasileira 
constitui um artifício expositivo habilmente empregado pelo autor para reforçar 
a caracterização da formação da estrutura econômica subdesenvolvida no Brasil. 
Mas a caracterização repousa, essencialmente, sobre os dois outros procedimentos 
metodológicos a que nos referimos, ou seja, a descrição dos determinantes da ex-
pansão e contração da renda monetária a partir dos setores exportadores do país e, 
intimamente associada, a identificação da formação do seu setor de subsistência. 
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Com efeito, os capítulos referentes à economia escravista “de agricultura 
tropical” e “mineira” e à economia “de transição ao trabalho assalariado”, com os 
quais Furtado cobre mais de três séculos da evolução histórica brasileira, estão, 
no essencial, orientados exatamente por uma combinação dessas duas questões. 
Vejamos, resumidamente, como é feita a apresentação dessas distintas partes do 
livro, começando por aquela referente à economia açucareira. 

Um dos pontos destacados na análise do setor escravista açucareiro é o de que este 
reunia algumas das condições necessárias à geração de um desenvolvimento econômico 
dinâmico. Contava, essencialmente, com ampla disponibilidade de terras e com uma 
elevada rentabilidade exportadora. No entanto, a renda da exportação encontrava-se 
fortemente concentrada na classe de proprietários de engenho e, além disso, revertia 
inteiramente para o exterior por intermédio de importações ou pela retenção de parte 
dessa renda fora do país por empresários não residentes, que controlavam parcela da 
produção interna. Era, segundo o autor, praticamente nula a renda monetária interna 
criada na economia de trabalho escravo. Não haveria, consequentemente, “nenhuma 
possibilidade de que o crescimento com base no impulso externo originasse um processo 
de desenvolvimento de autopropulsão”. Apesar de se observar um rápido crescimento 
populacional por um processo de ocupação de vasta área territorial, promovido pelo 
crescimento em extensão da atividade açucareira, “o mecanismo da economia, que 
não permitia uma articulação direta entre os sistemas de produção e de consumo” 
(FURTADO, 1979, p. 52) anulava as vantagens desse crescimento demográfico como 
elemento dinâmico do desenvolvimento econômico. 

A análise não se esgota nessa ideia de limitação à geração de um fluxo 
cumulativo de renda, pois ela se estende para explicar a forma particular com que 
a economia nordestina acomodava as crises do setor exportador. A ideia básica 
apresentada é a de que a economia escravista reagia às crises de forma distinta 
das economias capitalistas de trabalho assalariado. Na primeira, diante de uma 
redução da demanda externa, não valia a pena ao empresário reduzir a utilização 
da capacidade produtiva, já que os seus custos consistiam quase unicamente em 
gastos fixos. A redução da capacidade produtiva ocorria de forma apenas muito 
lenta, em decorrência do fato de que, com a queda no preço das exportações, o 
empresário via-se impedido de enfrentar os gastos de reposição da forma de trabalho 
e de equipamentos importados. O autor é levado à conclusão de que a unidade 
exportadora tinha condições de preservar a sua estrutura, mesmo diante de uma 
crise das proporções daquela que atingiu a economia açucareira ao se desorganizar 
o mercado de açúcar, no século XVII, com a concorrência antilhana. Salienta ele, 
então, que “a economia açucareira do Nordeste brasileiro, com efeito, resistiu mais 
de três séculos às mais prolongadas depressões, logrando recuperar-se sempre que 
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o permitiam as condições do mercado externo, sem sofrer nenhuma modificação 
estrutural significativa” (FURTADO, 1979, p. 53). 

A explicação sobre a preservação da estrutura do setor açucareiro é um dos ele-
mentos empregados por Furtado para descrever o que denomina “complexo econômico 
nordestino”, o qual é composto pela economia açucareira e por uma “projeção” da 
mesma, ou seja, a pecuária. Essa atividade, formada para atender à demanda de carne 
e animais de tração e de transporte para o setor açucareiro, cedo seria deslocada da área 
das plantações de cana-de-açúcar para o interior. Ter-se-ia constituído, assim, como 
atividade dependente da economia açucareira, mas espacialmente separada da mesma. 
Teria também características totalmente distintas. Essencialmente, caracterizava-se por 
um nível de produtividade muito inferior, ao que correspondiam um grau de especiali-
zação e comercialização muito reduzido e uma ínfima renda monetária. Predominava, 
na “economia criatória em seu conjunto”, a produção ligada à própria subsistência da 
população, que crescia rapidamente, ocupando o interior nordestino. 

O lento processo de retração da atividade açucareira e o próprio crescimento 
demográfico aumentavam a importância relativa da atividade de menor produ-
tividade do complexo econômico nordestino. A redução da demanda pelos pro-
dutos da pecuária, por parte do setor exportador em retração, implicava redução 
na rentabilidade da atividade criatória, mas não afetava significativamente sua 
expansão. Ao contrário do caso das plantações de açúcar, a reposição e ampliação 
de “capital” faziam-se simplesmente pela incorporação de novas terras e da mão 
de obra livre, isto é, dispensava os gastos monetários com aquisição de escravos 
e equipamentos importados. A consequência da retração da demanda pelo setor 
açucareiro foi que esse processo de ampliação da economia criatória fez-se com 
elevação da parcela da força de trabalho ocupada em atividades de mera subsistência 
e redução da produtividade média do sistema em seu conjunto: “Tudo indica que, 
no longo período que se estende do último quartel do século XVII aos começos 
do século XIX, a economia nordestina sofreu um lento processo de atrofiamento, 
no sentido de que a renda real per capita da sua população declinou secularmente” 
(FURTADO,1979, p. 63). A expansão da economia nordestina, durante esse longo 
período, consistiu, em última instância, num processo de involução econômica: o 
setor de alta produtividade ia perdendo importância relativa e a produtividade do 
setor pecuário declinou à medida que este crescia (FURTADO, 1979, p. 64). 

É importante observar que Furtado extraiu daí uma conclusão básica para 
sua caracterização do subdesenvolvimento brasileiro. Segundo o autor, as formas 
que assumiam os dois sistemas da economia nordestina – o açucareiro e o criatório 
–, no lento processo de decadência que se iniciou na segunda metade do século 
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XVII, constituíram elementos fundamentais na formação do que no século XX 
viria a ser a economia brasileira (FURTADO, 1979, p. 61). 

A identificação da formação do subdesenvolvimento prossegue, no livro, com 
o exame da economia escravista mineira. O procedimento analítico é idêntico ao 
adotado nos capítulos referentes à economia açucareira. O autor explica os determi-
nantes da ocupação territorial e da formação de uma ampla economia de subsistência 
no Centro-Sul do país, vinculando essa explicação à da formação e declínio do que 
foi seu centro dinâmico na era colonial, ou seja, a economia mineira. 

Ele argumenta que, diferentemente do caso da economia açucareira, preexistia 
à atividade mineradora uma pecuária rudimentar, espalhada por diferentes regiões do 
Centro-Sul. A população nessas áreas teria sido extremamente escassa. O advento da 
mineração no século XVIII teria produzido dois importantes efeitos sobre a estrutura 
econômica da colônia: primeiro, lograva-se decuplicar, nesse século, a população de 
origem europeia; e, segundo, as características do empreendimento mineiro seriam tais 
que, logo após sua implantação numa determinada região, gerava-se grande dificuldade 
de abastecimento. Elevava-se o preço dos alimentos e dos animais de transporte nas 
regiões vizinhas, o que constituía um “mecanismo de irradiação dos benefícios econô-
micos da mineração”. Além disso, a procura de gado de corte e de transporte, muito 
superior à que se observara na economia açucareira, teria aberto um ciclo de prosperidade 
para regiões criatórias mais longínquas. A mineração teria promovido, por esse efeito 
sobre a pecuária, toda uma rede de integração econômica no Centro-Sul do país. 

O mercado formado na região escravista mineira teria sido superior, em termos 
absolutos, ao da região açucareira. Isto porque, embora a renda média fosse inferior, 
era, também, menos concentrada, porque a parcela de população livre era muito 
maior e, ademais, estava reunida em grupos urbanos. Apesar disso, o “desenvol-
vimento endógeno” teria sido “praticamente nulo”. O autor argumenta que isso 
não pode ser explicado apenas através da rentabilidade superior do investimento 
em mineração, que tendia a atrair o capital disponível, nem tampouco através da 
proibição, pela metrópole, da atividade manufatureira. A causa principal teria sido, 
possivelmente, “a própria incapacidade técnica dos imigrantes para iniciar atividades 
manufatureiras em escala apreciável” (FURTADO, 1979, p. 79). 

O declínio da produção de ouro teria de trazer a essa região desprovida de 
formas permanentes de atividade econômica, que não a agricultura de subsistência, 
uma “rápida e geral decadência”: 

Uns poucos decênios foi o suficiente para que se desarticulasse toda a economia da mineração, decaindo 
os núcleos urbanos e dispersando-se grande parte de seus elementos numa economia de subsistência, 
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espalhados por sua vasta região em que eram difíceis as comunicações, isolando-se os pequenos grupos 
uns dos outros. Essa população relativamente numerosa encontrará espaço para expandir-se dentro de 
um regime de subsistência e virá a constituir um dos principais núcleos demográficos do país. Nesse caso, 
como no da economia pecuária do Nordeste, a expansão demográfica se prolongará num processo de 
atrofiamento da economia monetária (FURTADO, 1979, p. 85). 

A estagnação teria sido o aspecto marcante da história brasileira desde o 
final do ciclo da mineração até meados do século XIX. A saída viria, então, com 
o surto cafeeiro: 

Ao concluir-se o terceiro quartel do século XIX os termos do problema econômico brasileiro se haviam 
modificado basicamente. Surgira o produto que permitiria ao país reintegrar-se nas correntes em expansão 
do comércio mundial; concluída sua etapa de gestação, a economia cafeeira encontrava-se em condições 
de autofinanciar sua extraordinária expansão subseqüente; estavam formados os quadros da nova classe 
dirigente que lideraria a grande expansão cafeeira. Restava por resolver, entre tanto, o problema da mão-
de-obra (FURTADO, 1979,  p. 116). 

Como nas partes dedicadas às economias escravistas açucareira e mineira, o 
estudo da economia cafeeira concentra-se na análise da distribuição da população 
em expansão entre atividades de subsistência e a atividade exportadora, bem como 
no exame do fluxo de renda gerado a partir do setor dinâmico do período. 

A primeira dessas linhas de análise é examinada em conjunto com o pro-
blema que “restava por resolver” para viabilizar a expansão cafeeira, o da mão de 
obra. A solução teria sido dada pela corrente imigratória europeia, que se dirigiu 
especialmente à lavoura cafeeira paulista, num fluxo organizado pela nova classe 
dirigente do país, o empresariado do setor cafeeiro. 

Duas importantes questões são abertas pela verificação dessa imigração: 
primeiro, ela poderia ser interpretada como sinal de escassez de mão de obra no 
país, pondo por terra a tese da existência de ampla economia de subsistência, 
fundamental à conceituação estruturalista do subdesenvolvimento; e, segundo, ela 
induz à pergunta sobre o que teria ocorrido com a mão de obra escrava tornada 
livre com a extinção do trabalho servil. Teria a abolição da escravidão acirrado o 
“problema da mão de obra”? 

A resposta de Furtado à primeira questão é a de que, com algumas exceções, “a 
economia de subsistência de maneira geral estava de tal forma dispersa que o recruta-
mento de mão-de-obra dentro da mesma seria tarefa bastante difícil e exigiria grande 
mobilização de recursos” (FURTADO, 1979, p. 121). Além disso, esse tipo de recru-
tamento teria de contar com o apoio dos grandes proprietários das terras nessas regiões 
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onde predominava a economia de subsistência, cooperação essa que “dificilmente podia 
ser conseguida, pois era todo um estilo de vida, de organização social e de estruturação 
de poder político o que entrava em jogo” (FURTADO, 1979, p. 121). 

Assim, quando surgia a possibilidade de significativa expansão da produção 
cafeeira, na segunda metade do século XIX, coexistia no país, segundo o autor, uma 
grande reserva potencial de mão de obra na economia de subsistência – ao que se 
somava uma população desocupada urbana pouco apta a regressar ao campo – e 
uma escassez de braços na lavoura cafeeira. A abolição da escravidão contribuiria 
para acirrar o problema. 

Já na primeira metade do século, não obstante uma continuidade de importação 
de escravos, a mão de obra servil ter-se-ia reduzido, em função de sua elevada taxa 
de mortalidade. A abolição do regime de trabalho escravo teria tido efeitos diversos, 
no Nordeste e no Centro-Sul. Na região açucareira nordestina, a escassez de terras, 
combinada a uma reduzida pressão da demanda por trabalho resultante da queda nas 
exportações de açúcar, teria provocado a conservação do trabalhador recém-liberado 
no interior do próprio complexo canavieiro. No Sul, os escravos estavam concen-
trados principalmente nas regiões cafeeiras pioneiras, nos atuais Estados do Rio de 
Janeiro e de Minas Gerais. A abolição se deu mais ou menos ao mesmo tempo em 
que a produção se deslocava para terras mais férteis, de São Paulo. No entanto, em 
vez de deslocar-se para a nova região, a força de trabalho recém-liberada voltou-se 
essencialmente para atividades de subsistência, o que teria sido possível em função 
da abundância de terras. Quando permanecia na lavoura cafeeira, sob o regime de 
salários, foi capaz de auferir remuneração mais elevada por seu trabalho, dada a situ-
ação de escassez ocasionada pela desorganização do regime de trabalho preexistente. 
A elevação salarial teria acarretado, no entanto, uma queda na produtividade, porque 
teria induzido o ex-escravo a reduzir suas horas de trabalho. 

Em outras palavras, a abolição do trabalho escravo teria resultado, por um lado, 
em ampliação da economia de subsistência e redução da produtividade do trabalho e, 
por outro, em acirramento da escassez relativa de mão de obra. Esta seria contornada, 
então, pelo recrutamento do trabalho europeu por parte de uma nova oligarquia cafeeira 
perfeitamente mobilizada em função de seus interesses. Sua opção consciente pela linha 
de menor resistência, a da imigração europeia, em lugar de migrações internas – como 
a que ocorreu no trágico translado de nordestinos à Amazônia –, deixava intacta a 
economia de subsistência, que sobreviveria ao surto cafeeiro.

Essa interpretação tem um peso decisivo na formulação de Furtado sobre 
o problema do subdesenvolvimento brasileiro. Sua análise sugere mesmo que, se 
o surto cafeeiro tivesse se iniciado no momento em que a mineração entrava em 
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decadência, em fins do século XVIII, a economia brasileira teria conseguido evitar 
o atraso relativo e o próprio subdesenvolvimento: 

Esse atraso tem sua causa não no ritmo de desenvolvimento dos últimos cem anos, o qual parece haver 
sido razoavelmente intenso, mas no retrocesso ocorrido nos três quartos de século anteriores. Não 
conseguindo o Brasil integrar-se nas correntes em expansão do comércio mundial durante essa etapa 
de rápida transformação das estruturas econômicas dos países mais avançados, criaram-se profundas 
dissimilitudes entre seu sistema econômico e os daqueles países. 

A essas dissimilitudes teremos que voltar ao analisar os problemas específicos de subdesenvolvimento 
com que se confronta a economia brasileira no presente (FURTADO,1979, p. 150). 

No sistema de pensamento de Furtado, as características do subdesenvol-
vimento que descrevem essa “dissimilitude” e permitem identificar “problemas 
específicos do subdesenvolvimento” são, como em toda a escola estruturalista, 
a dualidade tecnológica (ou seja, a coexistência de setores modernos e de subsis-
tência) e uma escassa diversificação no aparelho produtivo. A análise de Furtado 
sugere que, não fosse a defasagem de três quartos de século, é provável que não se 
tivesse formado no país a economia de subsistência e seu exército de mão de obra 
subempregada. E que, consequentemente, a elevação de produtividade acarretada 
pelo surto exportador cafeeiro teria implicado elevação salarial e formação de um 
mercado interno, daí resultando, então, uma estrutura produtiva diversificada e a 
disseminação de um elevado padrão tecnológico em toda a estrutura econômica, 
semelhante ao que ocorreu nos Estados Unidos. 

A passagem reproduzida conclui a parte do livro que descreve os determinantes 
históricos da formação da estrutura subdesenvolvida brasileira. Significativamente, 
essa mesma passagem reúne, implicitamente, os três elementos que compõem a 
metodologia do estudo do autor sobre essa formação. O atraso relativo do Brasil em 
comparação com os Estados Unidos deve-se à sua “não integração”, no momento 
apropriado, nas “correntes em expansão do comércio mundial”. Suas profundas 
“dissimilitudes” em relação aos países adiantados compreendem a dualidade tecno-
lógica, dada pela formação de uma ampla economia de subsistência, e a pequena 
diversificação do aparelho produtivo, pela inexistência de condições propícias à 
geração de um processo cumulativo interno de produção e consumo. 

3  ANÁLISE DA EXPANSÃO INTERNA E DA TRANSIÇÃO PARA A INDÚSTRIA 
NA ESTRUTURA SUBDESENVOLVIDA BRASILEIRA – 1850-1950 

A segunda parte do livro examina o processo de crescimento que ocorrerá, nesse 
quadro estrutural, entre meados do século XIX e meados do século XX, ou seja, 
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nos períodos de expansão da economia cafeeira e de transição para a economia 
industrial. Essa parte contrasta com a primeira em dois aspectos analíticos. 

Em primeiro lugar, não se trata mais, aí, de comprovar que a evolução histórica 
da economia brasileira conduziu à formação de uma estrutura econômica subde-
senvolvida, e sim de proceder à análise econômica adequada ao quadro estrutural 
descrito. Por isso, é nessa parte do livro que a abordagem torna-se mais propriamente 
estruturalista. O processo de industrialização é vis to, então, como problemático 
porque efetuado com grande rapidez sobre uma estrutura econômica atrasada. 

Em segundo lugar, também não se trata mais de descrever as condições que 
impediram a formação de um mercado interno, ou seja, de fazer uma análise key-
nesiana  “pela negativa”. Ao contrário, o problema passa a ser o de mostrar quais as 
condições que determinaram a modalidade de expansão da renda que viabilizaria 
o processo de industrialização posterior. 

Em resumo, fica mais óbvio o enfoque “keynesiano-estruturalista” da obra. 
A análise está centrada na identificação dos mecanismos de expansão do nível de 
renda e dos desequilíbrios estruturais gerados no processo. De forma a não alongar 
ainda mais a presente exposição, passemos a um brevíssimo resumo dos principais 
aspectos constitutivos da análise. 

O ponto de partida dessa segunda parte do livro é a caracterização do signi-
ficado do advento do trabalho assalariado, “fato de maior relevância ocorrido na 
economia brasileira e no último quartel do século XIX” (FURTADO,1979, p. 151). 
A partir daí, a dinâmica do sistema econômico tornar-se-ia distinta da que ocorria 
no passado. Dada a abundância de mão de obra e de terras subutilizadas, o fluxo 
de renda criado pelo setor exportador passava a propagar-se para o restante da 
economia, provocando a produção e a comercialização local de uma série de bens 
de consumo e uma melhor utilização dos fatores de produção disponíveis. 

Nas novas condições, a massa de salários paga no setor exportador torna-se “o 
núcleo de uma economia de mercado interno”. O aumento de produtividade do 
sistema econômico não se limitaria mais à transferência da mão de obra do setor de 
subsistência para o setor exportador, mas incluiria também a absorção da mesma nas 
novas atividades ligadas ao mercado interno. Essa elevação da produtividade não 
se refletia, no entanto, numa elevação nos salários reais, em virtude da existência 
de mão de obra em excesso no setor de subsistência. Mas implicava uma elevação 
na remuneração média, porque crescia a população ocupada nos setores monetários 
– de exportação e mercado interno – relativamente à economia de subsistência, de tal 
forma que a “massa de salários monetários – base do mercado interno – aumentava 
mais rapidamente do que o produto global” (FURTADO, 1979, p. 153). 
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No livro A Economia Brasileira, Furtado enfatizou a ideia de que a pressão baixista 
sobre salários reais, advinda da economia de subsistência, atuava como fator de limitação 
do mercado interno. Em FEB, o autor abandonou essa linha de argumentação e man-
teve apenas duas outras considerações associadas à não elevação de salários: a primeira 
consistiu na observação de que a situação favorável à apropriação, pelos empresários, da 
totalidade dos benefícios da elevação de preços dos produtos de exportação acarretava 
uma acumulação de capital mais rápida e, consequentemente, a maior absorção de 
mão de obra do setor de subsistência; a segunda consistiu na avaliação prebischiana 
dos efeitos da abundância de mão de obra sobre as relações de intercâmbio do país, 
ou seja, na ideia de que, se os salários absorvessem parte da elevação da rentabilidade 
auferida na alta cíclica, haveria maior capacidade de defesa contra a queda de preços 
e a deterioração dos termos de intercâmbio na fase de baixa. Como os salários podem 
oferecer maior resistência à compressão do que os lucros, ter-se-iam – na fase depressiva 
– meios para evitar a deterioração secular das relações de troca.2 

O ponto seguinte da análise do autor compreende que, como a pressão da 
queda cíclica recai sobre os lucros, seria de se esperar que a concentração de renda 
produzida na alta cíclica se reduzisse na fase de baixa. No entanto, os empresários 
brasileiros teriam conseguido transferir essa pressão para os demais setores da 
coletividade pelo mecanismo de depreciação cambial. 

Este seria, segundo Furtado, o mecanismo de ajuste à contração cíclica típica 
de economias dependentes. Nas economias maduras, a baixa cíclica caracteriza-se 
pela contração das inversões, que acarreta redução no nível de renda simultânea à 
diminuição no nível de importações. Nas economias dependentes, ao contrário, 
ocorreria uma defasagem entre a contração no volume das exportações e a redução das 
importações. Ademais, ocorreriam, ao mesmo tempo, uma deterioração dos termos 
de troca e uma fuga de capitais. O resultado inevitável seria um agudo desequilíbrio 

2. A resistência à queda de salários nos países desenvolvidos, nos quais o trabalho é relativamente escasso e os sindicatos são fortes, atenua 
a queda nos preços internacionais dos bens industriais em períodos de crise e recessão; como essa resistência é menor nos países periféricos, 
devido à abundância de mão de obra e à baixa organização sindical dos produtores de bens agrícolas e de minérios, a retração da demanda 
mundial – em momentos de crise e recessão – atinge mais fortemente os produtos primários, contribuindo para a redução abrupta do preço 
desses bens. Observe-se que o ajuste nos países centrais envolve os seguintes elementos: i) os trabalhadores têm maior poder de reter parte dos 
ganhos de produtividade, garantindo salários relativamente maiores que em economias nas quais a organização sindical operária é mais frágil 
e há abundância de mão de obra; ii) as empresas – defendendo a margem de lucro – tendem a fazer o ajuste pela quantidade vendida, mas 
mantendo essa margem, embora não possam evitar alguma redução de preço, por conta da retração da demanda mundial; iii) nesses países, 
nos quais a taxa de juros real tende a ser mais baixa, o custo do capital é relativamente menor que nos países periféricos, o que confere às 
empresas do centro maior facilidade de financiamento em bases correntes, tornando relativamente menos difícil os ajustes e a própria condição 
de operação em momentos de crise e recessão. Em países periféricos, as empresas tendem a fazer ajustes via preço (dada a configuração do 
mercado de trabalho de produtos primários nesses países) e, no aprofundamento da crise, aumentam o nível de desemprego. Ademais, com o 
estreitamento do mercado de produtos primários, a concorrência nesse mercado se acirra – o que também contribui para redução de preços de 
bens primários. Adicione-se o aspecto das diferenças de elasticidade-renda da demanda entre os dois tipos de produtos; como essa elasticidade 
é maior para produtos industriais, a redução da demanda deve ser relativamente maior que no caso de produtos primários. Essa constitui uma 
das razões por que as empresas do centro não conseguem segurar mais a redução de preço dos bens industriais. Sobre a deterioração dos 
termos de intercâmbio, leia-se Prebisch (1949 e 1973 [1951]) e Singer (1950). 
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no balanço de pagamentos, tornando-se fácil prever “as imensas reservas metálicas que 
exigiria o pleno funcionamento do padrão-ouro numa economia como a do apogeu 
do café no Brasil” (FURTADO, 1979, p. 159). Ao invés disso, o desdobramento 
natural era a desvalorização cambial. 

A desvalorização cambial corresponderia, segundo Furtado, a um mecanismo 
de “socialização das perdas” resultantes da contração cíclica das exportações. O 
resultado final, além da manutenção do grau de concentração da renda, teria sido 
a maior capacidade de resistência à crise por parte da economia como um todo. 
Através da desvalorização cambial, os empresários podiam preservar o nível da 
produção, apesar da crise. Dessa forma, “evitava-se a queda do nível do emprego 
e limitavam-se os efeitos secundários da crise” (FURTADO, 1979, p. 167). 

Um outro mecanismo de defesa básico do setor cafeeiro seriam os esquemas 
de valorização do café, postos em prática a partir do Convênio de Taubaté, em 
1906, como forma de suavizar o efeito da crise de superprodução sobre os preços 
do produto. Essa política de defesa da rentabilidade da atividade teria trazido, 
porém, duas consequências negativas:  por não ter sido acompanhada de esquemas 
de desestímulo às inversões no setor, permitia que continuasse a crescer o plantio, 
ampliando e transferindo para o futuro o problema da superprodução; e também 
esse problema acirrava-se ainda mais porque a política de preços elevados acabava 
fomentando a produção do café em outras regiões do mundo. 

Então, o autor argumentou que, ao irromper a Crise de 1929, o setor cafeeiro 
encontrava-se debilitado por uma crise de superprodução sem precedentes, que 
acarretou drástica redução no preço do produto. No entanto, o nível da produ-
ção e a renda do setor cafeeiro não chegaram a ser profundamente afetados. Em 
primeiro lugar, porque ocorreu uma forte desvalorização cambial, que permitiu 
socializar as perdas provenientes da queda no preço internacional do produto; e, 
em segundo, porque pôs-se em marcha uma política de retenção e destruição de 
parte da produção cafeeira. 

A consequência fundamental desse duplo mecanismo de defesa da renda do 
setor cafeeiro teria sido não apenas a preservação do nível de emprego no setor 
exportador, mas também naqueles setores produtivos ligados ao mercado interno. 
Em especial, a política de destruição dos excedentes do café teria correspondido “a 
um verdadeiro programa de fomento nacional”, a uma prática inconsciente de uma 
“política anticíclica de maior amplitude que a que se tenha sequer preconizado em 
qualquer dos países industrializados” (FURTADO, 1979, p. 192). 

Através dessa análise, Furtado chegou finalmente à sua clássica explicação 
sobre a transformação da economia primário-exportadora brasileira em economia 
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industrial, cujo momento crítico teria ocorrido nos anos 1930. A interpretação 
repousa basicamente sobre a ideia de que, simultaneamente à manutenção do nível 
de renda e da procura interna, caía basicamente o valor das exportações, acarre-
tando forte desvalorização cambial e brusca queda no coeficiente de importações, 
reduzindo-o de 14% para 8% da renda territorial bruta. 

Isso teria, então, acarretado uma forte expansão da oferta interna substitutiva 
das importações, tornadas proibitivas pela queda na capacidade para importar. 
Furtado identifica esse momento como de “deslocamento do centro dinâmico” da 
agricultura de exportação para as atividades de mercado interno. Estas cresciam, 
segundo o autor, impulsionadas não somente pela maior rentabilidade, mas igual-
mente por atraírem “capitais que se formavam ou desinvertiam no setor de expor-
tação”. E cresciam, inicialmente, com base num aproveitamento mais intensivo da 
capacidade previamente instalada, acrescida de importações, a preços reduzidos, de 
equipamentos tornados supérfluos nos países desenvolvidos em crise. A expansão 
industrial dos anos 1930 teria, inclusive, logrado alcançar a produção interna de 
uma parcela dos bens de capital de que necessitava. O processo de industrialização 
retomaria um ritmo acelerado alguns anos após o final da Segunda Guerra Mundial. 
Um importante fator de estímulo teria sido a dupla proteção proporcionada pela 
política de câmbio fixo, acoplada ao controle seletivo de importações, posta em 
prática a partir de 1947, como resultado de uma decisão que se seguiria ao desequi-
líbrio externo promovido por forte evasão de divisas no imediato pós-guerra. Em 
primeiro lugar, protegia-se a indústria de bens de consumo nacional da concorrência 
externa; e, em segundo, e mais importante, o efeito conjunto da inflação interna, 
que barateava as importações, e da considerável melhoria nos termos de intercâm-
bio, que ocorreu nesses anos, possibilitou forte ampliação da importação de bens 
de capital e matérias-primas industriais. Dessa forma, a elevação da produtividade 
associada à melhoria nos termos de troca, em vez de traduzir-se em maior renda 
para a classe exportadora, estaria sendo capitalizada no setor industrial. 

Uma característica distintiva desse processo de industrialização deslanchado 
pela crise externa nos anos 1930 teria sido sua tendência estrutural ao desequi-
líbrio externo e à inflação. O estímulo inicial à expansão industrial, ou seja, a 
insuficiência de capacidade para importar, transformar-se-ia em seu obstáculo 
básico. Em 1947, a capacidade para importar seria aproximadamente a mesma 
que em 1929, não obstante a renda nacional houvesse aumentado em cerca de 
50%. Seria de esperar, assim, que a expansão industrial que se processava sobre a 
estrutura produtiva pouco diversificada, que caracterizava o subdesenvolvimento 
brasileiro, conduzisse necessariamente a desequilíbrios no balanço de pagamento e 
a fortes pressões inflacionárias. É essa a interpretação fundamental do autor sobre 
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o recorrente desequilíbrio externo e a contínua inflação observada no período de 
aceleração da industrialização, a partir do final da década de 1940.

Já no período da guerra teriam sido observadas altas taxas de inflação. O autor 
supõe que uma das razões para isto deve ter sido a incapacidade de esterilizar a 
renda de exportação, que crescia em ritmo acelerado e que não podia se reverter 
em importações, dadas as condições especiais de comércio internacional naqueles 
anos. A essa renda somavam-se grandes déficits públicos, pressionando uma oferta 
interna que já se mostrava fortemente inelástica ao final dos anos 1930. 

Alguns anos após o final do conflito mundial, no período em que melho-
ravam os termos de troca para a economia nacional, a renda acrescida do setor 
exportador mais uma vez deparou-se com escassez da oferta, desta feita tornada 
inelástica pela política seletiva de importações. O autor argumenta que, nessa si-
tuação, seria errôneo supor que o sistema bancário constituía o fator primário da 
inflação. O que tão-somente ocorre, segundo ele, é que, “ao represar-se, no setor 
interno, o aumento da renda monetária, pressionando sobre os preços de artigos 
manufaturados, gêneros alimentícios e serviços, o sistema bancário subministra 
os meios de pagamento necessários para que se propague a elevação dos preços” 
(FURTADO, 1979, p. 230). 

O problema na inflação decorrente do duplo quadro de rigidez de oferta – 
externa e interna – ainda se complicaria pelo fato de que a elevação dos preços das 
exportações teria produzido o efeito de desviar recursos da agricultura de mercado 
interno para a de exportações. Isto teria determinado a redução da oferta de gê-
neros alimentícios, precisamente no momento em que a renda dos consumidores 
estava crescendo. Essa argumentação conduz o autor à expressiva passagem com 
que conclui o capítulo em que analisa o processo inflacionário: 

Existe, assim, no setor primário da economia brasileira, um mecanismo de ampliação dos desequilíbrios 
provenientes do exterior. Essa observação põe mais uma vez em evidência as enormes dificuldades com 
que se depara uma economia como a brasileira para lograr um mínimo de estabilidade no seu nível geral 
de preços. Pretender alcançar essa estabilidade, sem ter em conta a natureza e as dimensões do problema, 
pode ser totalmente contraproducente do ponto de vista do crescimento da economia. E numa economia 
de grandes potencialidades e de baixo grau de desenvolvimento, a última coisa a sacrificar deve ser o 
ritmo de crescimento (FURTADO, 1979, p. 232). 

Tal mensagem desenvolvimentista é um dos raros momentos da obra em que 
Furtado se expressa a respeito da política econômica que considera mais adequa-
da ao processo de desenvolvimento econômico nacional. Corretamente, o autor 
preferiu transferir a questão para outros textos. 
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4  CONCLUSÃO 

Este artigo apresentou uma “leitura” de FEB orientada para destacar o conteúdo 
estruturalista da obra. 

O estudo da literatura econômica brasileira em seu ciclo ideológico do de-
senvolvimentismo mostra que a argumentação desenvolvimentista deve muito ao 
estruturalismo cepalino. Esta abordagem trouxe, ao “front intelectual” da disputa 
contra o liberalismo, um eficiente instrumento. 

Os elementos analíticos básicos da construção cepalina são: caracterização 
do subdesenvolvimento periférico; identificação da industrialização espontânea, 
compreensão de seu significado e de sua dinâmica básica; e, finalmente, a visão da 
industrialização periférica como um processo histórico sem precedentes e proble-
mático, que exige planejamento econômico.

O livro FEB foi interpretado, aqui, como uma busca de fundamentação 
histórica para essa abordagem. Uma busca muito bem- sucedida, porque, de forma 
consistente e convincente, a história econômica brasileira contada por Celso Furtado 
confirma e legitima a formulação estruturalista. 
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CAPÍTULO 3

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO: A ARQUEOLOGIA DO 
DEBATE E A CONTRIBUIÇÃO ORIGINAL DE CELSO FURTADO

Aloisio Teixeira

1  DO OBJETO E DOS CAMINHOS A SEREM TRILHADOS

O texto que apresentamos a seguir tem por finalidade explorar algumas ideias relacio-
nadas ao início do debate sobre os temas do desenvolvimento econômico, partindo 
da hipótese de que esse campo da teoria econômica ganhou identidade e vida própria 
no período posterior à Segunda Guerra Mundial. O texto pretende também examinar 
a primeira contribuição de Celso Furtado para esse debate, formulada no início dos 
anos 1950, pelo menos seis anos antes, portanto, de seu clássico Formação Econômica 
do Brasil (FEB), com o qual transformaria radicalmente o escopo e o método de 
pesquisa sobre a economia e a história econômica brasileira.

Como não poderia deixar de ser, a teoria do desenvolvimento econômico tem a 
sua proto-história, que remonta à chamada economia política clássica.1 Mas, como foi 
dito linhas acima, esse campo da ciência econômica ganha nova dimensão e impor-
tância – tanto em seus aspectos teóricos como em seus aspectos políticos – no período 
que vai do imediato pós-Segunda Grande Guerra até o advento do chamado “primeiro 
choque do petróleo”, cobrindo um intervalo de tempo de quase 30 anos. Essas três 
décadas caracterizaram-se pelas elevadas taxas de crescimento para o conjunto dos países 
e, em particular, para as economias capitalistas avançadas – resultado esse que pode 
ser verificado empiricamente, qualquer que seja o critério de comparação e quaisquer 
que sejam os períodos com os quais se compare. No centro desse amplo movimento 
de expansão esteve o setor industrial, cujo ritmo de crescimento praticamente dobrou 
em relação à primeira metade do século XX.2

1. Os interessados no tema podem consultar Malta (2005).

2. De acordo com o estudo da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal) de 1979, entre 1900 e 1950, a taxa média de 
crescimento da indústria de transformação foi de 2,8%, enquanto nos 25 anos seguintes elevou-se para 6,1%. Ver Fajnzylber (1981, p.  6).
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Como não poderia deixar de ser, o impacto de um crescimento tão intenso, 
e por um intervalo de tempo tão longo, imprimiu marcas profundas em todos os 
aspectos da vida social. Antes de mais nada, a expansão trouxe consigo modificações 
na estrutura do emprego e na distribuição da força de trabalho, no investimento 
e no comércio, na tecnologia e na organização industrial, bem como nas práticas 
gerenciais, acarretando o que se costumava denominar “mudança estrutural”.

Também como não poderia deixar de ser, essa prolongada fase expansiva da 
economia mundial despertou, no plano da consciência, a atenção e o interesse 
pelo processo em curso como problema teórico. Surge, assim, uma vasta literatura 
versando sobre os problemas de crescimento (growth), desenvolvimento (development) 
e industrialização (industrialization). Se a literatura sobre industrialização é mais 
específica – e não será tratada neste texto – a fronteira entre crescimento e desenvol-
vimento é bem mais tênue. Tanto que um clássico do debate sobre desenvolvimento 
– o celebrado A Economia Política do Desenvolvimento de Paul Baran, publicado 
em 1957 – teve como título original The Political Economy of Growth.

De qualquer forma, tudo isso mostrava uma ruptura radical com a temática 
que havia prevalecido nos períodos anteriores, quando a agenda de debates contem-
plava questões como ciclo econômico, crises e conceitos como os de maturidade e 
estagnação nas economias capitalistas. Muitos dos autores, inclusive, que envereda-
ram pela nova temática, na passagem dos anos 1950 para 1960, certamente influen-
ciados pelas condições excepcionais da época, chegaram a considerar ultrapassada 
a noção de ciclo econômico, imaginando que esse extraordinário desempenho 
era manifestação de uma tendência a longo prazo, na qual prevaleceriam novos 
mecanismos de crescimento, dotados de propriedades distintas das do período do 
entreguerras ou mesmo do que antecede à Primeira Guerra Mundial.

As razões objetivas que levaram a essa reviravolta na agenda do debate têm 
sido, elas mesmas, examinadas pela literatura, havendo uma grande convergência 
na explicitação das motivações, independente de como os autores se situam no 
espectro teórico-ideológico. Um estudioso de teoria do desenvolvimento, de for-
mação convencional, como Henry J. Bruton, por exemplo, em artigo cuja versão 
original é de 1957, apontava três ordens de fatores que, a seu ver, explicariam a 
preocupação com os problemas do crescimento, em voga na época. Diz ele:

Em primeiro lugar, a evidência acumulada que levou muitos economistas a acreditar que os países da 
Europa Ocidental e os Estados Unidos alcançaram um estágio de maturidade tal que o desemprego em 
larga escala era um problema crônico, maior que a perturbação periódica. Em grande medida, a Teoria 
Geral de Keynes pode ser considerada como constituindo uma explicação teórica para a proposição de que 
é possível para uma economia declinar e tornar-se incapaz de gerar um nível de atividade suficientemente alto 
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para evitar o desemprego involuntário. Assim, embora a teoria de Keynes seja  “estática e de curto prazo”, 
descreve um fenômeno com numerosas implicações a longo prazo. O esforço, portanto, de “dinamizar 
Keynes” levou ao interesse pelas propriedades formais da teoria do crescimento.

O segundo evento (...) tem a ver com o reconhecimento de que uma grande parte da população mundial 
é forçada a viver em condições de extrema pobreza econômica. A partir dessa consciência e das grandes 
dificuldades criadas para esses assim chamados países subdesenvolvidos pelas condições de depressão dos 
anos 30 e pela II Guerra Mundial, surgiu uma demanda por programas e políticas que pudessem melhorar 
o bem-estar econômico da população desses países. Formular tais programas e políticas requer o conhe-
cimento dos processos do crescimento econômico, ou seja, uma teoria do crescimento econômico.

O terceiro evento (...) é o surgimento da União Soviética como potência mundial, e o conflito entre ela e 
os países ocidentais. Considerações políticas têm levado, portanto, a questões relativas a taxas de cres-
cimento para economias como um todo e para setores específicos, em passado recente, e a perspectivas 
para crescimento futuro (BRUTON, 1960, p. 240).

Outro autor (esse talvez mais conhecido entre nós), Amartya Sen, apontou, alguns 
anos depois, razões semelhantes, ainda que com uma visão mais “otimista”:

O interesse no crescimento reviveu, primeiro lentamente, e depois por pulos e saltos. Isto foi, em grande 
medida, o resultado de uma imensa preocupação prática com o crescimento depois da II Guerra Mundial. 
As economias destruídas pela guerra estavam tentando reconstruir-se rapidamente, os países subdesen-
volvidos estavam procurando iniciar o desenvolvimento econômico, os países capitalistas avançados, 
relativamente livres dos colapsos periódicos, estavam tentando concentrar-se na elevação da taxa de 
crescimento a longo prazo e os países socialistas estavam decididos a alcançar as economias capitalistas 
mais ricas através de uma rápida expansão econômica. O crescimento era a preocupação de todos e não 
é surpreendente que, nesse quadro, a teoria do crescimento tenha atraído a atenção dos economistas 
(SEN, 1970, p. 9).

Na outra extremidade do espectro teórico-ideológico, podemos fazer refe-
rência a Paul Baran, que nos diz em sua obra clássica:

A guerra e os anos de prosperidade do pós-guerra eliminaram toda preocupação keynesiana com acumulação 
excessiva de capital, com a deficiência da procura efetiva. Tudo se combinava, então, para criar um enorme 
mercado para a empresa capitalista: os recursos necessários à reconstrução, a satisfação da procura diferida 
das empresas e dos consumidores, a urgência de conversão, para fins produtivos, das inovações tecnológicas 
desenvolvidas durante a guerra freqüentemente em conexão com ela (BARAN, 1964, p. 59).

2  DA ARQUEOLOGIA DO DEBATE3

Retomemos o esquema de Bruton. Por ele podemos constatar que cada um dos 
eventos citados dá origem a uma linha de interesses sobre conjuntos diversos de 

3. Ideias semelhantes às que serão apresentadas nesta seção foram expostas pelo autor há alguns anos, em sua dissertação de mestrado. 
Ver Teixeira (1983).
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problemas, que vão formar campos específicos de análise. Assim, se o primeiro levava 
ao “interesse pelas propriedades formais do crescimento”, nas palavras do próprio 
autor, o segundo daria origem aos estudos sobre desenvolvimento e atraso.4

O ponto de partida para os trabalhos ligados ao primeiro evento foram, in-
contestavelmente, os artigos de Harrod (1939, 1948) e Domar (1946), nos quais 
se discutem os problemas e as possibilidades do crescimento equilibrado. Só que, 
enquanto Harrod está mais voltado para os temas relacionados à instabilidade versus 
estabilidade (steady state), Domar persegue as condições do equilíbrio dinâmico. 
De qualquer forma, é desses textos que tem início uma série interminável de es-
tudos sobre o tema5 – de corte keynesiano uns, neoclássico outros. O problema 
em relação a esses trabalhos – problema que os tornava de pouca utilidade para a 
construção de uma verdadeira teoria do desenvolvimento – é que seus autores só se 
preocupavam com as condições analíticas do crescimento equilibrado, formulando 
hipóteses com base na estabilidade de parâmetros tais como distribuição funcional 
da renda, relação capital-produto ou ainda relação capital-trabalho (progresso 
técnico neutro). Tais relações, no entanto, só se mantêm estáveis se não ocorrer 
crescimento vigoroso, em particular da indústria; caso ocorra, o que é próprio dos 
processos de arrancada para o desenvolvimento, é inexorável que seja acompanhado 
por transformações estruturais que alteram justamente esses parâmetros. Não é 
por acaso que os estudos empíricos referidos por Kaldor (1966) e outros autores 
referem-se sempre a períodos de lento crescimento de economias maduras, como 
os Estados Unidos e a Inglaterra, antes de 1950.

Uma outra vertente da teoria do crescimento, menos preocupada com a 
questão de sua formalização e mais com as condições para a “arrancada” em direção 
à industrialização, tem origem com o conceito de big push, de Rosenstein-Rodan 
(1943),  elaborado inicialmente para o exame das economias da Europa Oriental e 
Sul-Oriental e, posteriormente, desenvolvido na reunião da International Economic 
Association, realizada no Rio de Janeiro em 1957 (ver ROSENSTEIN-RODAN, 
1961). A ideia de Rosenstein-Rodan é que os países atrasados precisavam de um 
“grande impulso” (big push) inicial de investimento industrial, para poder vencer as 
barreiras do atraso e ingressar numa fase de crescimento equilibrado e autossus-
tentado. Para ele, investimentos em uma indústria isolada não dariam resultado, 

4. O terceiro evento, que teve a ver com a divisão do mundo em blocos ideologicamente antagônicos, trouxe importantes consequências, 
tanto no plano econômico, relacionadas à “solidariedade” do crescimento dos países capitalistas mais avançados, quanto no plano 
político, fazendo com que, a despeito da intensificação da concorrência, as rivalidades políticas tendessem a diminuir. As características 
estruturais do processo de transnacionalização que se inicia promoveriam, ademais, a unificação dos mercados e a convergência dos 
padrões tecnológicos.

5. Uma boa coletânea contendo os principais textos sobre o tema encontra-se em Sen (1970).
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dadas as dimensões reduzidas do mercado para seu produto. O nível de demanda 
adequado só seria alcançado se várias indústrias se expandissem simultaneamente, 
mediante um “grande impulso” de investimento, gerando renda simultaneamente 
em diversos setores para que a demanda pelo produto de qualquer indústria, iso-
ladamente considerada, pudesse ser sustentada.

Essa mesma ideia foi retomada por Nurkse (1951, p. 31) ao definir as con-
dições para o crescimento equilibrado. Disse ele:

A produtividade técnica e física do capital somente pode ser realizada, em termos econômicos, por meio de um 
crescimento equilibrado, de uma ampliação conjunta do tamanho do mercado, criando economias externas 
que possibilitem alta produtividade social do capital, ainda que, para qualquer empreendimento isolado, as 
perspectivas de lucro possam desencorajar bastante, ou, de qualquer modo, encorajar tão insuficientemente 
a ponto de não tornar compensadora a instalação de equipamento melhor e mais abundante.6

Tais ideias foram objeto de críticas demolidoras, formuladas por diversos eco-
nomistas, entre eles Furtado (1952)7 e Fleming (1969). Mas foi Albert Hirschman 
que, em oposição à concepção do crescimento equilibrado, formulou a teoria do 
crescimento não equilibrado (HIRSCHMAN, 1958, 1976). Hirschman chama a 
atenção para algumas características relevantes da estrutura e da dinâmica industriais, 
antes de mais nada para o fato de que nem todas as indústrias produzem bens para 
uso final, sendo algumas fornecedoras de outras. Em decorrência, estabelecem-se 
relações de encadeamento intersetorial na estrutura industrial, que fazem com 
que o desenvolvimento possa ser acelerado através de investimentos em projetos 
e indústrias com fortes repercussões em cadeia, para trás e para frente. Com isso, 
a expansão do(s) setor(es) líder(es) cria, ao mesmo tempo, novas oportunidades e 
novos estrangulamentos, induzindo ondas secundárias de investimento e dando 
origem a trajetórias de desenvolvimento não equilibrado.8

6. Esse texto é a transcrição das seis conferências proferidas pelo autor no Instituto Brasileiro de Economia (Ibre), entre julho e agosto 
de 1951.

A passagem citada, que mais parece uma reafirmação da Lei de Say, é desenvolvida pelo autor, no mesmo texto, quando chama 
em seu apoio nada mais nada menos do que o famoso Essays in some Unsettled Questions of Political Economy, de John Stuart Mill: 
“Nada é mais verdadeiro do que se dizer que é o produto que constitui mercado para a produção, e que cada aumento da produção, 
se distribuído sem erro entre todas as espécies de produto, na proporção que os interesses privados ditariam, cria, ou melhor, constitui 
a sua própria procura” (NURKSE, 1951, p. 23, nota 2).

7. Esse texto de Celso Furtado será examinado mais adiante, pois é considerado aqui sua primeira contribuição relevante para o debate 
da teoria do desenvolvimento.

8. A obra de Svennilson (1954) sobre o entreguerras poderia ser considerada uma contribuição a esse debate, já que se apoia em um 
esquema analítico bem próximo ao de Hirschman. Svennilson leva em conta os efeitos da complementaridade entre os setores, mas – o 
que talvez explique sua não inclusão entre os teóricos do desenvolvimento – realiza uma análise histórica essencialmente empírica, 
sem construir modelos explicativos abstratos. Ele examina as tendências de desenvolvimento da economia europeia no marco geral da 
industrialização mundial, sem adotar a ideia de que o todo é a soma das partes.
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Como já observamos, tênue é a fronteira que separa o âmbito analítico das 
teorias do crescimento (growth) das teorias do desenvolvimento (development). Se 
tomarmos o esquema de Bruton, as teorias do crescimento estariam mais próximas 
do primeiro evento, enquanto as do desenvolvimento, do segundo. Mesmo assim, e 
com o risco de simplificação, a literatura específica sobre desenvolvimento também 
ampliou-se no período, tendo sido produzida tanto no centro como na periferia, 
com destaque para os trabalhos da Cepal. Voltaremos a isso em breve.

Por enquanto, tomemos apenas um autor como exemplo: Paul Baran. O 
exemplo é escolhido não tanto por fornecer um paradigma de análise que pudesse 
ser generalizado, mas pela influência que exerceu no esforço de formulação de uma 
variante radical para a teoria do crescimento – ou do desenvolvimento.9 Baran, 
no entanto, não vai muito além da contribuição dos pensadores ortodoxos sobre 
o assunto, pois, também para ele, a superação das barreiras do atraso e do subde-
senvolvimento exigiria injeções de capital. A novidade em sua análise é destacar 
o fato de que as características sociais e políticas dos países atrasados, bem como 
as relações que os países centrais mantinham com eles (de natureza tipicamente 
imperialista) tornavam inadequados e improdutivos os investimentos realizados. 
Óbvia conclusão se impunha: sem revolução social não poderia haver crescimento 
econômico nos países atrasados.

Para encerrar esta seção, vale uma observação sobre um outro campo em que 
a experiência do crescimento econômico produziu textos e polêmicas – o da teoria 
pura do comércio internacional.10 O ponto de partida para esse renovado interesse 
talvez tenham sido os artigos de Samuelson (1948, 1949) sobre o comércio inter-
nacional e a equalização dos preços dos fatores. A ideia apresentada nesses textos 
vai muito além das proposições da teoria clássica – seja na versão “ricardiana”, 
seja na do teorema de Hecksher-Ohlin – pois, enquanto essa se limitava a afirmar 
que o comércio poderia acarretar vantagens mútuas para todos os países que dele 
participassem, Samuelson afirma que o livre comércio pode equalizar não somente 
os preços relativos, mas os fatores determinantes dos preços absolutos nos vários 
países que mantenham relações comerciais entre si. Seu argumento é que, respei-
tadas certas condições (entre as quais ausência de mobilidade de fatores e custo 
zero de transporte), o comércio poderia funcionar como substituto perfeito para 
o movimento dos fatores de produção através das fronteiras nacionais.

9.  A ambiguidade se justifica, pois, como observamos linhas atrás, o livro de Baran, intitulado The Political Economy of Growth, foi 
traduzido no Brasil como A Economia Política do Desenvolvimento. 

10. Vale observar que também aqui razões objetivas poderiam ser apontadas para a redobrada atenção com a teoria do comércio internacional. O 
período de crescimento da economia mundial que se inicia após a Segunda Guerra Mundial, com a reestruturação produtiva que o acompanhou, 
ensejou o surgimento de uma nova divisão internacional do trabalho entre os centros, com profundas consequências para a periferia. 
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Tais conclusões – ainda que apresentadas com a necessária ressalva quanto 
à natureza irrealista das hipóteses em que se assentavam – desencadearam intensa 
polêmica. Talvez o primeiro a dar-lhe combate tenha sido Raúl Prebisch, em célebre 
artigo que serviu de base para o Estudio Económico de America Latina de 1949, 
espécie de marco inaugural da escola da Cepal. Também Nurkse, a quem já fizemos 
referência, entrou na disputa com seu estudo sobre os efeitos da mudança no 
padrão de comércio decorrente da transferência do centro dinâmico da economia 
mundial da Inglaterra para os Estados Unidos.

A originalidade da contribuição de Prebisch consistiu em mostrar que a divisão 
internacional do trabalho e as relações centro-periferia, a ela associadas, impedem 
uma distribuição igualitária dos ganhos do comércio. O centro do argumento de 
Prebisch reside em sua análise da deterioração dos termos de troca, o que explica 
a desigualdade tanto da difusão do progresso técnico quanto da distribuição de 
seus benefícios.11

De qualquer forma, tanto a vertente do crescimento quanto a do comércio 
internacional significaram um esforço da escola anglo-saxônica para preencher o 
vazio teórico e estabelecer paradigmas para o problema do crescimento e do bem-
estar. O crescimento econômico dependeria essencialmente de injeções de capital 
em doses apropriadas, não interessando, obviamente, se a origem desse capital seria 
interna ou externa; a pergunta sobre os atores sociais que poderiam promover a 
mudança não era sequer colocada, que dirá respondida.

Mesmo a contribuição dos economistas da Cepal – que vai muito além de 
meras recomendações de políticas protecionistas para contornar o problema da 
deterioração dos termos de troca – permanecerá inicialmente prisioneira desse 
modo de ver. Tanto que toda uma geração de planejadores e de funcionários de 
organismos internacionais passou a crer na possibilidade de se manipular a pro-
pensão a poupar e a relação capital-produto, permanecendo nessa convicção por um 
tempo espantosamente longo.

Como a realidade desconhece os impasses da teoria, a história seguiu seu curso e 
crescimento e mudanças ocorreram, tendo no centro de seu movimento expansivo a 
dinâmica do setor industrial. A forte correlação entre crescimento e industrialização, 
bem como a ligação de ambos com o processo de transformação social, ficou mais 
uma vez evidente – confirmando o que os economistas clássicos já sabiam há 150 
anos. Por isso, nos anos 1960 do século passado, a preocupação analítica deslocou-se 

11. Não cabe, nos limites deste capítulo, uma descrição detalhada das teorias de Prebisch e da Cepal sobre o assunto, mas a referência 
é obrigatória, porque será daqui que Furtado desenvolverá seus argumentos.
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para os processos de industrialização.12 A natureza essencial desse processo, no entanto 
– enquanto parte de um movimento geral de expansão internacional do capital, com 
características diferentes dos de épocas anteriores – só ficou clara anos mais tarde, 
particularmente a partir dos trabalhos de Stephen Hymer.13

Furtado acompanhou todo esse debate e nele teve um papel relevante.

3  A CONTRIBUIÇÃO ORIGINÁRIA DE CELSO FURTADO

O texto de Celso Furtado que nos propomos a comentar – e que chamamos de 
sua contribuição originária ao debate sobre desenvolvimento econômico – situa-se 
no meio dessa caminhada. Ele foi de fato o seu primeiro texto de circulação inter-
nacional, antecedendo em alguns anos FEB, livro que transformaria radicalmente 
o escopo e o método da pesquisa sobre economia e história econômica brasileira. 
FEB, como se sabe, foi escrito em Cambridge, onde Furtado passou o ano letivo 
de 1957-1958, a convite de Nicholas Kaldor. Foi publicado pela primeira vez 
na Revista Brasileira de Economia, em setembro de 1952, traduzido para o inglês 
e republicado pelo International Economic Papers, em 1954 (periódico da Inter-
national Economic Association). Trata-se, na verdade, de um comentário às seis 
conferências pronunciadas por Ragnar Nurkse, da Universidade de Columbia, no 
Ibre, em julho e agosto de 1951.14

Vale lembrar, também, que, quando escreveu esses seus comentários, Celso 
Furtado já se tornara um economista importante, tendo defendido sua tese de 
doutoramento na Universidade de Paris (L’économie Coloniale Brésilienne, em 
1948), já participava do grupo de colaboradores da revista Conjuntura Econômica 
(junto com Américo Barbosa de Oliveira e com o economista austríaco Richard 
Lewinsohn) e se integrara ao corpo permanente de economistas da Organização 
das Nações Unidas (ONU), servindo à recém-criada Cepal, da qual foi nomeado 
diretor da Divisão de Desenvolvimento por Raúl Prebisch. Também já participara 
da elaboração do Estúdio Econômico para América Latina, de 1949, em que redigiu 
a seção dedicada ao Brasil, e já publicara seu primeiro ensaio de análise econômica, 
Características Gerais da Economia Brasileira, na Revista Brasileira de Economia 
(março de 1950).

12. Não se pense que, na periferia, isso não ocorreu sem forte resistência, tanto política como teórica. Não bastasse a produção interna 
da corrente liberal-conservadora, capitaneada por Eugênio Gudin e Octavio Gouveia de Bulhões, o reforço externo sempre se fazia pre-
sente. Ver, por exemplo, as conferências de Vinner na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) em 1953, nas quais nega a suposta 
necessidade da industrialização para se conseguir aumentos de renda. Ver Vinner (1969).

13. Stephen Herbert Hymer (1934-1974) foi um economista canadense, de formação marxista, que morreu precocemente em um acidente 
de carro. Suas pesquisas tiveram por objeto as transformações do capitalismo, a partir da expansão das empresas multinacionais. As ideias 
de Hymer influenciaram muitos economistas, como Dunning e outros. Ver Hymer (1973, 1978, 1979) e Hymer e Rowthorn (1970).

14. As conferências de Nurkse foram publicadas em dezembro de 1951 pela Revista Brasileira de Economia.

Cap3_Aloisio.indd   78 16/11/2009   18:19:41



79DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO: A ARQUEOLOGIA DO DEBATE E A CONTRIBUIÇÃO ORIGINAL DE CELSO FURTADO

Cabe ainda observar que, no momento em que o texto é apresentado, não 
havia começado a grande onda de investimento direto externo na economia 
brasileira – que só viria a ocorrer na segunda metade dos anos 1950 do século 
passado. O país que se oferece ao olhar de Furtado é o que havia evoluído de um 
“desenvolvimento para fora” a um “desenvolvimento para dentro”, nas condições 
históricas da Crise de 1929 e da Segunda Guerra Mundial.

Em seu artigo aqui examinado, Celso Furtado se propõe a analisar três 
pontos abordados por Nurkse: “ (...) primeiramente a teoria do desenvolvimento 
econômico; em segundo lugar, o problema das relações entre a propensão a con-
sumir e a intensidade do desenvolvimento, e finalmente a questão dos efeitos das 
inversões sobre o balanço de pagamentos” (FURTADO, 1952, p. 315). Os três 
pontos, entretanto, encontram-se inter-relacionados de tal forma que permitem 
a Furtado apresentar uma visão inovadora das relações entre desenvolvimento e 
subdesenvolvimento, gérmen de toda sua formulação futura. Conforme veremos, 
ao fazê-lo, constrói a perspectiva analítica que perpassará toda sua obra posterior-
mente, em particular FEB.

Para Furtado, “Nurkse aborda a teoria do desenvolvimento econômico dentro 
de um quadro geral do pensamento de Schumpeter” (FURTADO, 1952, p. 317). 
Mas destaca que sua versão “é extremamente pessoal”, o que o obriga a considerar 
em separado a contribuição de Nurkse e a teoria schumpeteriana. O ponto de 
partida de Nurkse, para formular sua teoria do subdesenvolvimento, reside na 
questão das reduzidas dimensões do mercado, que operariam como fator limitante 
ao desenvolvimento econômico. Seu raciocínio se desenvolve de acordo com o se-
guinte esquema: o tamanho do mercado não gera incentivos para o uso de capital; 
o tamanho do mercado decorre da baixa produtividade; a baixa produtividade, por 
sua vez, é devida à pequena quantidade de capital usado na produção; e o capital 
é pouco usado porque o mercado é pequeno. Enfim, um perfeito círculo vicioso 
– identificado pelo autor ao “fluxo circular” de Schumpeter – que condenaria os 
países subdesenvolvidos a um estado estacionário de permanente atraso.

Celso Furtado não aceita essa hipótese; e alinha desde logo dois argumentos 
formais para negar sua generalidade. O primeiro pode ser resumido em uma frase: 
“Sempre que os países subdesenvolvidos tivessem oportunidade de realizar suas 
inversões com vistas ao mercado externo, o problema não existiria”(FURTADO, 
1952, p. 317). Nesse caso, o problema residiria na ausência de um mercado 
externo em expansão, o que obrigaria o estudo a contemplar duas situações dis-
tintas: desenvolvimento com mercado externo em expansão e desenvolvimento 
com ausência de expansão nas trocas externas.
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O segundo argumento é mais importante e está baseado na ideia de que o 
desenvolvimento econômico constitui um processo no qual se alcança a elevação 
da produtividade física média do fator trabalho.15 Diz-nos Furtado que o problema 
não é que o mercado dos países subdesenvolvidos seja pequeno, mas sim o fato 
de que ele “é pequeno com relação ao tipo de equipamento que se usa nos países 
desenvolvidos. (...) No processo de desenvolvimento dos países hoje altamente 
industrializados, as inovações técnicas iam sendo utilizadas sempre que economi-
camente se justificassem” (FURTADO, 1952, p. 318). Nos países subdesenvolvidos, 
as coisas não se passam assim; ao contrário, “a introdução numa comunidade 
primitiva de máquinas automáticas (...) significará certamente não uma baixa mas 
uma grande alta de custos”. Ademais, “para que num país subdesenvolvido se logre 
sensível aumento de produtividade, não é necessário introduzir os equipamentos 
mais modernos. (...) A simples abertura de uma estrada pode determinar ponderável 
aumento na produtividade de uma região agrícola”.

Ao adotar a produtividade média do trabalho (e não a produtividade marginal), 
Furtado coloca o problema em bases mais seguras. Numa economia subdesenvolvida, 
os processos de automação da produção podem reduzir a produtividade média, se 
os trabalhadores antes envolvidos no processo produtivo ficarem desempregados. 
E o próprio capitalista que introduzir a inovação pode ter prejuízo, se as máquinas 
funcionarem muito abaixo de seu ponto ótimo.

O argumento de Furtado vai muito além da contestação formal às ideias de 
Nurkse. Na verdade, ao distinguir a natureza específica da realidade econômica dos 
países atrasados, abre caminho para considerar o subdesenvolvimento não como 
uma etapa do desenvolvimento, mas como seu subproduto.

Para avançar na discussão, Furtado mostra que a ideia do “fluxo circular” 
é um recurso analítico de Schumpeter, de natureza abstrata, para explicar sua 
concepção do desenvolvimento econômico. Para Schumpeter (1961, p. 91),“o 
desenvolvimento (...) é um fenômeno à parte, inteiramente fora do que se possa 
observar no fluxo circulatório, ou na tendência para o equilíbrio. É transformação 
espontânea e descontínua das artérias do fluxo, distúrbio de equilíbrio, que altera 
e desloca, para sempre, o estado de equilíbrio preexistente”. Vale lembrar que essa 
passagem de Schumpeter encontra-se em um livro cuja primeira edição data de 
1911 e cuja edição definitiva é de 1926.

Furtado cita essa passagem para acompanhar o raciocínio de Schumpeter, 
para quem “essas transformações espontâneas e descontínuas da artéria do fluxo 

15. Como veremos adiante, Furtado se recusa a adotar o critério da produtividade marginal por considerá-lo inadequado, pelo menos 
às condições das economias subdesenvolvidas.
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16. “Produzir significa combinar materiais e forças ao nosso alcance. (...) O desenvolvimento, segundo a nossa acepção, (...) se define 
como o levar avante novas combinações” (SCHUMPETER, 1961, p. 92-93).

circulatório e os distúrbios do centro de equilíbrio aparecem no setor da vida 
industrial e comercial, não na esfera dos desejos dos consumidores de produtos 
finais” (SCHUMPETER, 1961, p. 91). Assim, 

(...) as inovações do sistema econômico (...) não ocorrem de maneira tal que, primeiro, despertam es-
pontaneamente novos desejos dos consumidores e, em seguida, a engrenagem produtiva gire em torno 
dessa pressão. (...) É o produtor quem normalmente inicia a transformação econômica e os consumidores 
por ele são orientados (...) (SCHUMPETER, 1961, p. 92). 

Essas transformações se dão através de rupturas, pelas quais novas combi-
nações de materiais e forças (para usar a expressão do autor austríaco)16 passam a 
ser utilizadas. E o agente responsável por isso são os empreendedores: são eles que 
introduzem as novas combinações, quaisquer que sejam elas – novos produtos, 
novos processos produtivos, novos mercados, novas matérias-primas e nova orga-
nização da indústria.

Furtado (1952, p. 321) não desqualifica a contribuição de Schumpeter; 
ao contrário, reconhece que “o conceito de ‘novas combinações’ é certamente a 
contribuição mais interessante da teoria de Schumpeter”. Mas põe em dúvida sua 
utilização para dar conta dos fenômenos e processos que caracterizam as economias 
subdesenvolvidas. Para isso, pergunta-se quais os “fatores que contribuem para que 
exista tal classe em nossa sociedade”. Para ele, a teoria do desenvolvimento vai além 
das análises que a teoria econômica permite. Diz, inclusive: “A análise econômica 
não nos pode dizer por que uma sociedade se desenvolve e a que agentes sociais 
se deve esse processo” (FURTADO, 1952, p. 321). Na verdade, “o problema do 
desenvolvimento econômico é um aspecto do problema geral em nossa sociedade, 
e não poderá ser totalmente compreendido se não se lhe devolve o conteúdo 
histórico” (FURTADO, 1952, p. 320). Para entender o surgimento de uma classe 
capitalista de empreendedores, bem como todo o processo de transformação social 
ocorrido no velho continente, “seria necessário considerar todo o complexo cultural 
que se formou na Europa, com seus elementos de racionalidade, sua mobilidade 
social, sua escala de prestígio em grande parte refletindo a escala da riqueza pessoal 
(...)” (FURTADO, 1952, p. 320).

A conclusão de Furtado é clara: “A simplificação schumpeteriana por um lado 
nos afasta do verdadeiro problema econômico do desenvolvimento e, por outro, de 
muito pouco nos serve como explicação geral do fenômeno” (FURTADO, 1952, 
p. 320). A crítica se estende a Nurkse, que conclui pela necessidade de um grande 
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número de investimentos simultâneos – uma reedição do big push, de Rosenstein-
Rodan – para romper o ciclo vicioso do subdesenvolvimento e do atraso. Para 
Furtado, a formulação de Nurkse elide a questão central do desenvolvimento em 
economias subdesenvolvidas, pois, para essas economias, “começar um processo 
de desenvolvimento com seus próprios recursos e pela ação espontânea de seus 
próprios empresários é, para usar uma frase corrente, como levantar-se pelos pró-
prios cabelos” (FURTADO, 1952, p. 320).

E em que reside a questão central do desenvolvimento e em que difere esse 
conceito em Schumpeter e em Furtado? Tudo se resume em observar que o problema 
de Schumpeter residia em explicar por que a realidade econômica é um processo 
em contínua transformação e não uma eterna repetição de si mesmo. Seu objeto 
são as economias capitalistas desenvolvidas e por isso ele parte do “fluxo circular” 
– mero recurso analítico, como dissemos – em que vigora um estado estacionário, para 
explicitar as condições em que o equilíbrio é rompido. Já o problema de Furtado é de 
outra natureza: “O objetivo da teoria do desenvolvimento econômico (...) não é 
explicar por que a economia está mudando permanentemente, e sim como em nossa 
economia o fator trabalho vai progressivamente aumentando sua produtividade” 
(FURTADO, 1951, p. 321).

Há um outro ponto em que a análise de Furtado afasta-se de Schumpeter (e, 
portanto, de Nurkse). É que para Schumpeter, o “desenvolvimento”, entendido 
como mudanças no processo de produção, ocorre essencialmente em virtude da 
introdução de inovações – e isso se dá no interior dos processos existentes, pela 
nova combinação de fatores existentes, ainda que em geral esse processo seja levado 
adiante por novas firmas e não pelas antigas. Para Furtado, ao contrário, isso é 
impossível em economias subdesenvolvidas, dada a fragilidade da base capitalista 
inicial. O círculo vicioso do atraso, para ele, “quase sempre é quebrado pela ação 
de fatores externos” (FURTADO, 1951, p. 322). E, mais adiante: “(...) o impulso 
inicial para ultrapassar essas dificuldades [decorrentes do atraso inicial] veio histo-
ricamente de fora da comunidade” (FURTADO, 1951, p. 324).17

A prioridade concedida aos fatores externos para a superação do subdesen-
volvimento explica a importância concedida por Furtado aos outros dois aspectos 
das conferências de Nurkse que examina: as relações entre propensão a consumir 
e desenvolvimento e os efeitos do investimento sobre o balanço de pagamentos.

17. Furtado (ibidem, p. 324, nota 7) faz referência a Henri Pirenne para mostrar que, na Europa, a passagem para uma economia de 
crescimento se deveu ao comércio imposto pelos levantinos às cidades costeiras da Itália e do Sul da França; depois de iniciado, o processo 
se propagou ao resto do continente, através dos grandes rios, trazendo divisão do trabalho, aumento de produtividade e acumulação 
de capital. Furtado não leva em conta os estudos de Marx sobre a acumulação primitiva na Inglaterra, com a ênfase no cercamento dos 
campos e na expropriação dos camponeses, dando margem à formação do arrendatário capitalista e do mercado interno para o capital 
industrial (ver MARX, 2001, p. 825 e seguintes).
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O argumento de Furtado se desenvolve da seguinte maneira: o impulso externo 
beneficia inicialmente os setores ligados ao comércio exterior, proporcionando um 
aumento dos lucros, os quais, caso esse impulso seja persistente, serão reinvestidos, 
aumentando a produção; a acumulação de capital traz consigo melhorias técnicas 
e, portanto, aumento da produtividade social média, pela liberação dos demais 
fatores e sua absorção em outros setores. O processo tende a se autossustentar, pois, 
na medida em que aumenta a produtividade, cresce a renda real e a demanda se 
diversifica, abrindo novas frentes de investimento; e à medida que cresce a procura 
por mão de obra os salários reais também tendem a crescer.

A forma, no entanto, como evolui a demanda é fundamental para a continuidade 
do processo. Alerta-nos Furtado (1952, p. 326): “Se os aumentos da renda se concentram 
totalmente em mãos de pequenos grupos fechados, o processo de desenvolvimento, 
iniciado por pressão externa, não criará dentro da economia reações que tendam a 
intensificá-lo”. Essa preocupação leva nosso autor ao ponto seguinte de sua análise, que 
diz respeito exatamente à relação entre as propensões a consumir e a poupar.

A questão para ele é que a população dos países mais pobres tende a imitar 
os padrões de consumo dos países mais ricos, fazendo com que a propensão a 
poupar se reduza e, em consequência, o próprio ritmo de crescimento daqueles 
países, acentuando a disparidade de renda real entre países ricos e pobres. Isso 
explicaria porque 

(...) o processo de desenvolvimento dos países atualmente subdesenvolvidos não pode alcançar esponta-
neamente seu ritmo ótimo. A tendência a aumentar a propensão a consumir, resultante das disparidades 
internacionais de renda real, determina redução progressiva no ritmo do crescimento espontâneo dos 
países que ficaram atrasados no processo de desenvolvimento (FURTADO, 1952, p. 328).

Para explicar seu ponto de vista, Furtado trabalha com a relação entre o in-
vestimento e a renda nacional, que denomina “coeficiente de investimento” (idem, 
p. 330). Levando em conta os fatores de ordem psicológica – necessariamente di-
ferente para o poupador e para o consumidor –, assume que “quando tem início o 
processo de desenvolvimento numa economia de livre-empresa, aquele que investe 
recebe um incentivo muito maior do que o consumidor” (FURTADO, 1952, 
p. 331), o que leva a um aumento da taxa de crescimento do produto. Nos países 
desenvolvidos, o processo teria ocorrido exatamente dessa forma, uma vez que a 
classe capitalista em ascensão, motivada pelo lucro, aumentou o investimento, mas 
permaneceu prisioneira dos velhos (e frugais) hábitos de consumo. 

“Atualmente [no entanto] dá-se praticamente o inverso. Graças ao enorme 
poder dos meios de propaganda e comunicação o carro vai na frente dos bois e os 
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hábitos de consumo são os primeiros a se transformar”. A conclusão de Furtado é 
que “o desenvolvimento espontâneo dos países atualmente subdesenvolvidos se dá a 
uma taxa muito mais lenta do que se poderia esperar dadas as suas potencialidades 
econômicas e o nível do progresso técnico” (FURTADO, 1952, p. 333).

Na visão de Celso Furtado, a questão da “elevada” propensão a consumir das 
economias subdesenvolvidas não se esgota em si mesmo. Ao contrário, ela nos leva 
ao terceiro ponto examinado pelo autor, que é o seu efeito sobre o balanço de paga-
mentos, na medida em que isso afeta o investimento. E retornamos aqui à questão 
do conceito de produtividade a ser aplicado na orientação do investimento.

Para Furtado, 

(...) numa economia altamente desenvolvida, em que os recursos naturais são mais ou menos conhecidos, 
a produtividade marginal é, aproximadamente, a mesma em todos os setores, sendo também aproxima-
damente iguais os salários para os mesmos graus de qualificação e de esforço; numa economia desse 
tipo, a produtividade social de um investimento se aproximaria de sua produtividade do ponto de vista 
da empresa, isto é, do rendimento do capital (FURTADO, 1952, p. 334-335).

Tal não ocorre, no entanto, nas economias subdesenvolvidas, em que há 
grandes disparidades no grau de utilização dos fatores de produção entre os vários 
setores. Neles, a produtividade social pode elevar-se pela simples transferência de 
fatores de produção (ou por novas combinações entre eles), sem que isso afete 
necessariamente a rentabilidade das empresas.

A consequência dessa constatação é que “o mecanismo de mercado não torna 
por si só possível a utilização ótima dos recursos” (FURTADO, 1952, p. 334). A 
taxa de desenvolvimento, portanto, pode ser aumentada, caso sejam eliminadas as 
impropriedades do mercado enquanto mecanismo regulador do progresso econô-
mico e caso os investimentos sejam realizados de acordo com um plano coordenado 
e compreensivo.

A questão, no entanto, não se esgota aí. O desenvolvimento econômico, ao 
acarretar o aumento da renda real e a diversificação da demanda, em um contexto 
de elevada propensão a consumir, pode levar a um aumento das importações, com 
efeitos nefastos sobre o balanço de pagamentos. Furtado observa que a Cepal, em 
seus estudos, constatara que o desenvolvimento recente de países do continente 
havia sido acompanhado de uma tendência crônica ao desequilíbrio de suas contas 
externas. Para ele, o problema vai além das formulações de Nurkse e mesmo de 
Kahn,18 na medida em que “o curso dos acontecimentos é diferente nos países 
que se encontram em sua primeira fase de desenvolvimento” (FURTADO, 1952, 

18. O texto que Furtado examina é de Kahn (1951).
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p. 339), o que torna o modelo teórico usado por aqueles autores “lógico somente 
na superfície” (FURTADO, 1952, p. 338).

A questão central, para Furtado, é “como conciliar a propensão a aumentar as 
importações de um país, que é inerente ao seu desenvolvimento, com sua inabilidade 
para aumentar sua capacidade para importar?” (FURTADO, 1952, p. 339). A 
questão não é trivial e muitos economistas, cujo pensamento em matéria de teoria 
econômica adotou um corte mais convencional, optaram pela ideia de que esse de-
sequilíbrio resultava de uma situação inflacionária, propondo políticas de estabilização 
ortodoxas.19 Para Furtado (1952, p. 340), ao contrário, a inflação tende a tornar-se 
“algo inseparável do processo de desenvolvimento”, não sendo, em hipótese alguma, 
nessas circunstâncias, um fenômeno monetário; qualquer tentativa de corrigi-la por 
meio da redução dos investimentos (mediante políticas monetárias contracionistas) 
não só não suprimiria os desequilíbrios como causaria outros efeitos indesejáveis.

Furtado nos diz que “o aspecto básico do problema (...) [é] que a oferta não 
pode aumentar e alterar sua composição automaticamente com a expansão e de 
acordo com a mudança de composição da demanda”. E completa: “Visto que as 
exportações (consideradas como um constante em relação ao comércio exterior) não 
aumentam pari passu com a demanda de importações, o processo de crescimento 
criará desequilíbrios que assumem a forma de uma produção interior excessiva e de 
um balanço de pagamentos desfavorável” (FURTADO, 1952, p. 339-340). Sua 
conclusão não poderia ser outra: “A correção desses desequilíbrios constitui processo 
lento e quase sempre doloroso” (FURTADO, 1952, p. 340).

Celso Furtado conclui seu ensaio com algumas observações sobre a questão 
da poupança em países subdesenvolvidos. Nesses países, não ocorrerá um processo 
de mobilização de poupanças, tal como ocorreu nos Estados Unidos e na Europa 
no século XIX; por isso, não se trata de “organizar o mercado de capitais”, como 
sempre propõe o pensamento conservador. O potencial de poupança existente 
teria que ser captado por alguma forma de poupança compulsória. Para Furtado, 
pelo menos nesse erro o professor Nurkse não incorreu.

4  AS PRIMEIRAS LIÇÕES DO MESTRE (À GUISA DE CONCLUSÃO)

Nesse momento em que completa 50 anos a publicação de FEB, investigar os ca-
minhos que levaram Furtado à formulação de suas ideias centrais sobre a questão 
do desenvolvimento e sobre sua interpretação do país pode ter algum interesse. O 

19. Tais economistas, que constituíram no Brasil, à época, a chamada escola monetarista, achavam que o desequilíbrio entre as impor-
tações e a capacidade para importar decorria de um desequilíbrio entre investimento e poupança.
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texto que ora submetemos procura recuperar um ensaio de Celso Furtado, datado 
de 1952 e não muito conhecido, para se perguntar se suas ideias fundamentais 
sobre o Brasil e sobre as questões do desenvolvimento e do subdesenvolvimento 
já estavam completamente elaboradas naquele momento.

A resposta a essa questão não é simples. Sem dúvida, em relação a pelo menos 
três pontos axiais seu posicionamento já era claro e definido. O primeiro deles diz 
respeito ao papel do Estado – no duplo aspecto que a questão encerra: intervindo 
diretamente, como agente produtor de bens e serviços, e indiretamente, nas funções 
de planejamento e coordenação. Isso fica claro, por exemplo, na passagem citada há 
pouco em que Furtado defende a mobilização de recursos através de mecanismos de 
“poupança compulsória”. Esse, aliás, é um dos poucos momentos em que manifesta 
abertamente concordância com os pontos de vista de Nurkse.

Diz-nos Furtado que “a contribuição mais importante do Professor Nurkse 
em suas conferências talvez seja o modo com que relaciona a política fiscal com a 
poupança dos países subdesenvolvidos”. Afirma também que está implícita, nas 
conferências do professor Nurkse, “a ideia de que deve ser atribuído o papel prin-
cipal do desenvolvimento econômico na atualidade à política fiscal”. E ressalta que 
esse é “o problema central do desenvolvimento econômico na atualidade”, embora 
“seja ainda mal compreendido”. E conclui: “Em vista dos poderosos estímulos ao 
consumo, postos em prática pelas economias mais avançadas, como tão lucidamente 
explica o Professor Nurkse, torna-se extremamente difícil para nossa economia, em 
sua presente fase de desenvolvimento, alcançar espontaneamente um elevado nível de 
poupança” (FURTADO, 1952, p. 340).

As questões relativas ao papel do Estado e ao processo de planejamento, no 
entanto, vão além de observações tópicas e esparsas. Elas estão na própria concepção 
do artigo, já que desde as primeiras linhas Furtado assume a defesa da coordenação 
como elemento central de política pública. Inicialmente, como ocorreu nos países 
desenvolvidos, pela necessidade de se contrapor às oscilações do ciclo econômico. 
Diz ele que “à proporção que se foi vendo mais claro dentro desse mecanismo 
[do ciclo], a política anticíclica foi evoluindo de medidas elementares de caráter 
monetário para uma ação coordenada sobre os elementos dinâmicos do sistema 
econômico”. E isso se faz através do planejamento econômico: “(...) a determinação 
de objetivos a serem alcançados, em função do tempo, por determinados setores 
da atividade econômica, aos quais se atribui um papel dinâmico”. Ao fazer esse 
movimento, surgiu a necessidade de uma formulação teórica que desse conta do 
“processo geral do desenvolvimento econômico” (FURTADO, 1952, p. 316), e 
não apenas das flutuações do nível de emprego.
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Essa questão perpassa todo o texto. Quando fala do “empresário inovador” 
schumpeteriano, por exemplo, como elemento dinâmico do processo de mudança 
econômica, e se pergunta por que tal fenômeno ocorreu na Europa, recusa uma 
teoria que constrói modelos abstratos sem substância histórica, pois, na ausência 
dos elementos que levaram ao surgimento dessa classe na Europa, estaríamos 
condenados ao subdesenvolvimento?

Igualmente, quando discute a propensão a consumir, mostra que o compor-
tamento autônomo dessa variável, que tende a seguir os padrões dos países mais 
desenvolvidos, leva à conclusão de que “o processo de desenvolvimento dos países 
atualmente subdesenvolvidos não pode alcançar espontaneamente seu ritmo ótimo” 
(FURTADO, 1952, p. 328). É assim a dinâmica das economias centrais que acaba 
sobredeterminando o movimento das economias periféricas.

Celso Furtado, portanto, formula com absoluta e cristalina lucidez a ideia 
de que os mecanismos de mercado, por si só, sejam incapazes de romper com o 
círculo vicioso do atraso e do subdesenvolvimento. A ação do Estado no domínio 
econômico é uma exigência inevitável para superar as restrições que a dinâmica 
espontânea dos mercados impõe.

O segundo ponto axial do pensamento de Furtado, também presente no 
texto examinado, diz respeito à prioridade concedida à questão do desenvolvi-
mento em relação às políticas monetária e fiscal. Vimos, há poucas linhas atrás, 
sua crítica aos economistas que, face aos desequilíbrios de balanço de pagamentos, 
defendiam políticas de estabilização ortodoxas, convencidos de que estaríamos 
diante de uma inflação de demanda. A consequência da adoção dessas políticas 
não poderia ser outra que não a de paralisar o desenvolvimento. E mais: ao 
restringir o crédito e alimentar a contração do nível de atividades, tais políticas 
acabariam por agravar os problemas estruturais e reforçar a própria tendência 
inflacionária. Para Furtado – e nesse ponto ele vai além do que Prebisch havia 
escrito até então –, a inflação é de natureza estrutural e, inclusive, organicamente 
ligada ao processo de desenvolvimento econômico. Sua observação, referida há 
pouco, de que a correção dos desequilíbrios constituiria processo lento e doloroso 
(FURTADO, 1952, p. 340), justifica-se pois, para ele, sem expansão e diversifi-
cação da oferta, não haveria solução nem para o problema do desenvolvimento, 
nem para o problema da inflação.

O terceiro eixo em que estão avançadas as formulações furtadianas diz 
respeito à especificidade do caso brasileiro. Já na seção do Estudio Económico 
de América Latina, de 1949, destinada ao Brasil (que, como dissemos, foi ela-
borada por Celso Furtado), antecipara sua posição: “O Brasil é talvez o país 
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latino-americano onde são encontradas as mais claras manifestações de fenôme-
nos dinâmicos de um sistema econômico em pleno desenvolvimento” (op. cit. 
BIELSCHOWSKY, 1988, p. 166).

Aliás, toda a sua crítica a Nurkse sobre o conceito de desenvolvimento 
econômico é uma preparação (e uma fundamentação) para essa ideia. Recorde-
mos o argumento, já mencionado em suas observações a respeito do trabalho de 
Schumpeter sobre o tema: enquanto Schumpeter, examinando as mudanças nas 
economias capitalistas centrais, dá ênfase às inovações nos processos produtivos 
promovidas pelo capitalista empreendedor, Furtado destaca que isso é impossível 
em economias periféricas de base capitalista frágil. Repetindo – o círculo vicioso 
do atraso, para ele, “quase sempre é quebrado pela ação de fatores externos (...). 
O impulso inicial (...) veio historicamente de fora da comunidade” (FURTADO, 
1952, p. 324).

Retomemos o ponto. Para Furtado, “o estabelecimento de uma corrente de 
intercâmbio externo cria para uma economia de baixos níveis de produtividade a possi-
bilidade de iniciar um processo de desenvolvimento sem prévia acumulação de capital” 
(idem, ibidem). Ao se integrar ao mercado mundial, uma economia subdesenvolvida 
pode aumentar sua produtividade sem aumentar a disponibilidade de capital: 

Ao obter maior quantidade de bens do que seria possível caso utilizasse apenas para o mercado interno 
seus fatores de produção, a economia terá aumentado sua produtividade. O aumento da renda real, assim 
obtido, poderá constituir a margem necessária que possibilitará o início do processo de acumulação de 
capital (FURTADO, 1952, p. 324-325).

Mas as observações de Furtado não param aí. Na continuação do trecho 
citado, ele afirma: 

Essa simples indicação deste problema põe em evidência a grande importância que tem para os países 
subdesenvolvidos a expansão do mercado mundial. Considerem-se, por exemplo, os grandes transtornos 
que para a economia dos países subdesenvolvidos trouxe a contração persistente do comércio mundial, 
que se seguiu à grande crise. Muitos dos países de mais baixo nível de desenvolvimento, que haviam 
iniciado um processo de crescimento antes da crise estimulado pelo intercâmbio externo, perderam nos 
dois últimos decênios, sob a pressão do crescimento demográfico, parte do aumento de produtividade 
que haviam logrado (...). Se o impulso externo sofre solução de continuidade quando ainda é muito 
baixo o nível médio de produtividade, é provável que o processo de desenvolvimento se interrompa 
(FURTADO, 1952, p. 325). 

Furtado tinha em mente grande parte dos países de desenvolvimento periféri-
co, onde os efeitos da Grande Depressão de 1929 levaram-nos a processos de des-
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continuidade do crescimento. Mas há um outro caso – e esse, para ele, é certamente 
o do Brasil: “(...) se a economia consegue atingir certos níveis de produtividade 
que permitem uma formação líquida de capital de alguma monta, a importância 
relativa dos impulsos externos no processo de crescimento tenderá a diminuir” 
(FURTADO, 1952, p. 325). Tanto é assim que essas observações metodológicas 
retornarão em 1954, em seu livro A Economia Brasileira – Contribuição à Análise 
do seu Desenvolvimento,20 e também em Desenvolvimento e Subdesenvolvimento, 
cuja primeira edição é de 1961.

A base teórica em que se apoia Furtado, aqui, vai além dos textos anteriores 
da Cepal; trata-se, na verdade, de uma aplicação original e peculiar das ideias de 
Keynes, que será retomada em FEB. Em sua obra mais importante, nas palavras 
de Francisco de Oliveira, “um engenhoso esquema keynesiano explica como, 
queimando o café, o governo brasileiro, sob Vargas, mantinha os níveis da renda 
interna, e, ao mantê-los, preparava a transição da industrialização”. E continua, 
esclarecendo que a industrialização 

(...) aparece como o resultado convergente de dois processos: a manutenção dos níveis de renda interno 
e a crise de divisas fortes que, impedindo a importação de bens manufaturados, funcionava como uma 
espécie de barreira alfandegária que protegia os nascentes (ou em ampliação) ramos industriais que 
substituíam as importações na oferta interna (OLIVEIRA, 1983, p. 13). 

Mas isso só foi possível porque, como vimos no parágrafo anterior, o processo 
de acumulação de capital já atingira um estágio que lhe permitia iniciar a transição 
do desenvolvimento para fora ao desenvolvimento para dentro.

Há, porém, um ponto sobre o qual a posição de Furtado não é tão clara e 
que diz respeito ao próprio conceito de subdesenvolvimento: seria o subdesenvol-
vimento uma etapa no processo de desenvolvimento econômico ou, ao contrário, 
seria uma estrutura resultante da prevalência na economia mundial do esquema 
centro-periferia?

O “esquema centro-periferia” é um conceito-chave – formulado originaria-
mente por Prebisch, ao final dos anos 1940 e desenvolvido pelos demais autores 
da chamada “escola estruturalista” da qual Furtado foi um dos principais autores. 
Trata-se de uma ferramenta indispensável para toda a construção teórica dessa escola 
de pensamento de que a divisão internacional do trabalho cria uma disparidade 
crescente entre centro e periferia. Só a partir daí é que se pode entender por que 
a difusão do progresso técnico na economia mundial, bem como a distribuição 

20. Bielschowsky (1988, p. 170) considera esse livro a “edição preliminar” de FEB.
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de seus ganhos, se dá de maneira desigual. Ela se completa com a constatação do 
processo de deterioração dos termos de troca, pela qual se verifica que não há apenas 
transferência dos ganhos de produtividade para a periferia através do comércio 
internacional, como, ao contrário, o que ocorre é uma transferência dos ganhos 
de produtividade obtidos pela periferia para o centro. A consequência analítica 
dessa proposição é que centro e periferia (ou, se quisermos, países desenvolvidos e 
países subdesenvolvidos) são elementos polares de uma estrutura.

Por certo o compartilhamento (e a coautoria) de ideias entre Furtado e os 
demais economistas da Cepal é grande; por certo, também (e já mencionamos 
isso), em muitas questões Celso Furtado tem uma contribuição própria e original 
sobre os problemas do continente – tornado-se certamente um cientista social de 
dimensões maiores que todos os seus contemporâneos. Mas, em relação à questão 
que ora examinamos, o texto de 1952, ainda contém uma dose de ambiguidade. 
A visão renovadora da Cepal está presente em várias passagens, particularmente 
na seção intitulada O Processo de Desenvolvimento (FURTADO, 1952, p. 321 e 
seg.). Mas há outras em que a ideia de que o subdesenvolvimento é uma fase pode 
ser percebida.

A teoria econômica ainda teria que esperar alguns anos para poder ler que “o 
subdesenvolvimento não constitui uma etapa necessária do processo de formação 
das economias capitalistas modernas. É, em si, um processo particular, resultante 
da penetração de empresas capitalistas modernas em estruturas arcaicas” (FUR-
TADO, 1965, p. 184).

Cinquenta anos se passaram desde que as principais formulações de Celso 
Furtado viram a luz do dia. Muita água passou por debaixo da ponte, novas re-
alidades e processos se constituíram sob o capitalismo, novas relações de poder 
entre Estados foram estabelecidas. Mas, igualmente, muitos dos problemas que 
ele colocou continuam não sem resposta, mas sem solução.

Até quando?
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CAPÍTULO 4

CONSIDERAÇÕES SOBRE O SUBDESENVOLVIMENTO 
BRASILEIRO

Salvador Teixeira Werneck Vianna

1 INTRODUÇÃO

A reedição de Raízes do Subdesenvolvimento, em 2003, quando a primeira publicação 
dos ensaios de Celso Furtado ali reunidos completava 30 anos, tem um significa-
do implícito: a reafirmação da importância que Furtado confere à história para a 
compreensão do presente. A história não como reveladora de uma path dependence 
– ou não apenas, porque se pode considerar que sempre há um encaminhamento 
dependent do passado na trajetória de um país – e sim como fonte de evidências 
das raízes estruturais de uma dada situação.

Essa característica da obra de Celso Furtado é ressaltada por vários autores,1 
os quais destacam também o seu pioneirismo na elaboração de análises que, 
buscando entender a trajetória da economia brasileira e com isso explicar o seu 
subdesenvolvimento, incorporam a dimensão política. Furtado, com efeito, não é 
só um dos primeiros economistas brasileiros a interpretar o subdesenvolvimento 
resgatando suas origens históricas. É, ademais, um dos primeiros a assumir uma 
postura científica estruturalista sem cair na armadilha do determinismo econômico. 
Afirma a natureza social da ciência econômica, rejeitando qualquer tentativa de 
naturalização da história, especialmente quando vista pelo ângulo da economia.

O presente ensaio tem por objetivo, mediante uma leitura atenta do clássico 
Formação Econômica do Brasil (FURTADO [1959], 1976) e algumas incursões aos 
textos contidos em Análise do Modelo Brasileiro (FURTADO, 1973) e Dialética do 
Subdesenvolvimento (FURTADO, 1964), recuperar os principais condicionantes 
históricos do subdesenvolvimento brasileiro. Busca-se, além disso, reforçar as 

1. Após a morte de Furtado, em 2004, um certo revival se traduziu numa significativa produção de livros e artigos sobre sua obra. Ver, 
por exemplo, Cepêda (2006), Boianovsky (2006), Mallorquin (2005) e Sabóia e Cardim (2006).
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formulações de Furtado – fartamente usadas e citadas – recorrendo a comenta-
dores (como Bielschowsky, que esmiuçou o pensamento furtadiano) e a outros 
(poucos) historiadores igualmente clássicos que realizaram empreitadas similares 
à de Celso Furtado.

Em resumo, o capítulo discorre sobre as transformações da economia brasileira 
até o início propriamente dito do processo de industrialização no Brasil, a partir 
da década de 1930, que remetem, segundo Celso Furtado, a dois momentos de 
transição. O primeiro, objeto da parte IV de Formação Econômica do Brasil (FEB), 
teria sido o da transição para o trabalho assalariado, no século XIX. E o segundo 
seria o da transição para um sistema industrial no século XX, tratado na parte V, 
última parte da referida obra. Antes de tratá-los especificamente, é necessário dis-
cutir, ainda que rapidamente, como se deu a formação dos dois polos dinâmicos 
que impulsionaram a economia colonial e que, segundo Furtado, contribuíram 
profundamente para a conformação da sociedade e da economia brasileira con-
temporânea.

2  AS ECONOMIAS AÇUCAREIRA E MINEIRA

Uma questão fundamental levantada por Furtado (1976, cap. XVIII, p. 100): ana-
lisando comparativamente as evoluções das economias brasileira e norte-americana 
o autor propõe a seguinte indagação,

(...) que muitos homens de pensamento se têm feito no Brasil: por que se industrializaram os EUA 
no século XIX, emparelhando-se com as nações européias, enquanto o Brasil evoluía no sentido de 
transformar-se no século XX numa vasta região subdesenvolvida? Superado o fatalismo supersticioso 
das teorias de inferioridade de clima e “raça”, essa pergunta adquiriu uma significação mais real do 
ponto de vista econômico.2

A importância dessa pergunta, que segundo Ricardo Bielschowsky “consiste 
num feliz artifício de confronto do subdesenvolvimento brasileiro com o desen-
volvimento norte-americano”, reside no fato de que explicita a preocupação de 
Furtado “em esclarecer os determinantes históricos da formação de distintas estru-
turas econômicas na ‘periferia do capitalismo europeu’” (BIELSCHOWSKY, 2000, 
p. 166). A questão central era explicar o contraste entre as economias brasileira e 
norte-americana à época de suas independências: para a primeira, “essa teria sido 

2. Embora a solidez da argumentação de Furtado não deixe margem a dúvidas quanto à prevalência dos fatores econômicos e sociais 
na explicação do fenômeno, fatores físicos, como condições orográficas, hidrográficas e mesmo climáticas, certamente constituíram 
vantagens nos períodos iniciais do processo de desenvolvimento dos Estados Unidos relativamente ao Brasil. Para uma análise detida 
da comparação entre esses fatores nos dois países, ver Moog (1966).
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uma fase excepcionalmente ruim, de contração mesmo da renda nacional; e, para 
a norte-americana, uma fase de industrialização de extraordinário dinamismo” 
(BIELSCHOWSKY, 2000, p. 167).

Tal contraste, conforme argumenta Furtado, não poderia ser explicado 
simplesmente pela ausência de políticas protecionistas no Brasil, e pela utilização 
dessas políticas pelos Estados Unidos. Em primeiro lugar, porque na época o que 
realmente ocorreu foi que

(...) a economia brasileira atravessou uma fase de fortes desequilíbrios, determinados principalmente 
pela baixa relativa dos preços das exportações e pela tentativa do governo, cujas responsabilidades se 
haviam avolumado com a independência política, de aumentar sua participação no dispêndio nacional. 
(...) Criou-se, assim, uma forte pressão sobre a balança de pagamentos, que teria de repercutir na taxa de 
câmbio. Na ausência de uma corrente substancial de capitais estrangeiros ou de uma expansão adequada 
das exportações, a pressão teve de resolver-se em depreciação externa da moeda, o que provocou por 
seu lado um forte aumento relativo dos preços dos produtos importados. Se se houvesse adotado, desde 
o começo, uma tarifa geral de 50% ad valorem, possivelmente o efeito protecionista não tivesse sido tão 
grande como resultou ser com a desvalorização da moeda (FURTADO, 1976, p. 99-100).

Assim, não só a forte desvalorização cambial do início do século XIX teria 
mais do que compensado a ausência de proteção tarifária no Brasil, como também, 
“e muito mais importante ainda, nos Estados Unidos o protecionismo teria sido 
uma causa secundária da industrialização” (BIELSCHOWSKY, 2000, p. 168).

O desenvolvimento dos EUA, a fins do século XVIII e primeira metade do XIX, constitui um capítulo inte-
grante do desenvolvimento da própria economia européia, sendo em muito menor grau o resultado de 
medidas internas protecionistas adotadas por essa nação americana. O protecionismo surgiu nos EUA, 
como sistema geral de política econômica, em etapa já bem avançada do século XIX, quando as bases 
de sua economia já se haviam consolidado (FURTADO, 1976, p. 100).

Furtado argumenta, nesse sentido, que as explicações teriam de ser buscadas 
nas peculiaridades da formação da economia norte-americana, que teriam forjado 
características estruturais bastante diferentes da economia brasileira já àquela época. 
Tais peculiaridades, estudadas em detalhe nos capítulos 5 e 6 de FEB, diziam res-
peito, em essência, à forma de colonização empreendida na América do Norte e ao 
tipo de atividade econômica dominante até o século XVII, a qual era “compatível 
com a pequena propriedade de base familiar e desvinculada do compromisso de 
remunerar vultosos capitais” (BIELSCHOWSKY, 2000, p. 167). Assim,

(...) Essas colônias de pequenos proprietários, em grande parte auto-suficientes, constituem comunidades 
com características totalmente distintas das que predominavam nas prósperas colônias agrícolas de exportação; 
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a produtividade média era inferior, mas também o eram a concentração de renda e a parcela da renda 
revertida em benefício de capitais forâneos. Em conseqüência, o padrão médio de consumo era elevado, 
relativamente ao nível da produção per capita. Ao contrário do que ocorria nas colônias de grandes plantações, 
em que parte substancial dos gastos de consumo estava concentrada numa reduzida classe de proprietários 
e se satisfazia com importações, nas colônias do norte dos EUA os gastos de consumo se distribuíam pelo 
conjunto da população, sendo relativamente grande o mercado dos objetos de uso comum.

A essas diferenças de estrutura econômica teriam necessariamente de corresponder grandes disparidades 
de comportamento dos grupos sociais dominantes nos dois tipos de colônia. Nas Antilhas inglesas [colônias 
agrícolas de exportação] os grupos dominantes estavam intimamente ligados a poderosos grupos financei-
ros da Metrópole (...). As colônias setentrionais, ao contrário, eram dirigidas por grupos (...) praticamente 
sem qualquer afinidade de interesses com a Metrópole. Essa independência dos grupos dominantes vis-
à-vis da Metrópole teria de ser um fator de fundamental importância para o desenvolvimento da colônia, 
pois significava que nela havia órgãos políticos capazes de interpretar seus verdadeiros interesses e não 
apenas de refletir as ocorrências do centro econômico dominante (FURTADO, 1976, p. 30-31).

Portanto, o argumento central abordava, em resumo, que diferenças estruturais 
caracterizavam as economias brasileira e norte-americana nos períodos finais de 
seus ciclos coloniais. Embora suas populações fossem de magnitude semelhante, as 
diferenças sociais eram profundas, “pois enquanto no Brasil a classe dominante era o 
grupo dos grandes agricultores escravistas, nos EUA uma classe de pequenos agricul-
tores e um grupo de grandes comerciantes urbanos dominava o país” (FURTADO, 
1976, p. 101). Sobre a relação desta questão com a capacidade de interpretação dos 
verdadeiros interesses nacionais, a seguinte passagem é de extraordinária valia:

Nada é mais ilustrativo dessa diferença [entre as estruturas sociais] do que a disparidade que existe entre 
os dois principais intérpretes dos ideais das classes dominantes nos dois países: Alexander Hamilton e 
o Visconde de Cairu. Ambos são discípulos de Adam Smith, cujas idéias absorveram diretamente e na 
mesma época na Inglaterra. Sem embargo, enquanto Hamilton se transforma em paladino da industria-
lização, mal compreendida pela classe de pequenos agricultores norte-americanos, advoga e promove 
uma decidida ação estatal de caráter positivo – estímulos diretos às indústrias e não apenas medidas 
passivas de caráter protecionista – Cairu crê supersticiosamente na mão invisível e repete: deixai fazer, 
deixai passar, deixai vender (FURTADO, 1976, p. 101).3

Em adição à mencionada maior homogeneidade da distribuição de renda na 
economia norte-americana, que lhe conferia em consequência maiores potencialidades 

3. Ilustrativo também é o fato de Cairu publicar, em 1804, seus Princípios de Economia Política, claramente influenciado pela obra de Adam 
Smith. Furtado comenta, na nota de rodapé 76 de FEB, a influência de Cairu no episódio da “abertura dos portos”. “Segundo consta, o 
Príncipe Regente relutou muito antes de aceitar os argumentos de José da Silva Lisboa, depois Visconde de Cairu, em favor da abertura 
dos portos, o que indica quão pouca percepção tinham os governantes lusitanos do que estava ocorrendo na realidade. Os ingleses – que 
acreditavam menos em Adam Smith do que José da Silva Lisboa – tampouco ficaram muito satisfeitos (...)” (FURTADO, 1976, p. 93). 
Essa visão irônica do Visconde, compartilhada por Holanda (1936), é criticada por Novais e Arruda (2003). Para esses autores, Furtado 
e Holanda traçam um retrato parcial e enviesado de Cairu, “como um liberal de ocasião, sem formação prévia, defensor da liberdade 
enquanto guardião da propriedade, formulação ideológica que recobria a defesa da escravidão e dos interesses dos proprietários rurais” 
(p. 241). Em tese de doutorado, Fenelon (1973) também defende a existência de uma semelhança efetiva entre Cairu e Hamilton.
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em relação à expansão de seu mercado interno, diversos fatores teriam concorrido 
para o desenvolvimento daquele país, como a própria Guerra da Independência e 
os transtornos políticos ocasionados na Europa pelas guerras napoleônicas. Ambos 
os acontecimentos criaram fortes estímulos à produção interna, que já dispunha 
de base para expandir-se, inclusive uma pujante indústria naval.

Mesmo assim, todos esses estímulos, toda a “lucidez de alguns de seus diri-
gentes que perceberam o verdadeiro sentido do desenvolvimento econômico que 
se operava com a revolução industrial”, e ainda a grande acumulação de capitais do 
período das guerras napoleônicas, não seriam suficientes, segundo Furtado, para 
explicar as transformações ocorridas nos Estados Unidos na primeira metade do 
século XIX. O principal fator dinâmico do desenvolvimento da economia norte-
americana naquele período teria sido, paradoxalmente, ainda o setor primário-
exportador, consubstanciado nas culturas extensivas de algodão no Sul do país, 
que chegaram a representar mais da metade do valor das exportações dos Estados 
Unidos: “Com efeito, foi como exportadores de uma matéria-prima – o algodão – 
que os EUA tomaram posição na vanguarda da revolução industrial, praticamente 
desde os primórdios desta” (FURTADO, 1976, p. 103).

Na medida em que a revolução industrial teria consistido basicamente, em seu 
início, na transformação da indústria têxtil via: i) mecanização dos processos ma-
nufatureiros; e ii) substituição da lã pelo algodão, coube então, segundo Furtado, à 
Inglaterra introduzir os processos de mecanização, e aos Estados Unidos “fornecer as 
quantidades imensas de algodão que permitiriam, em alguns decênios, transformar a 
fisionomia da oferta de tecidos em todo o mundo” (FURTADO, 1976, p. 103).

Os fundamentos do processo de desenvolvimento norte-americano teriam 
resultado, portanto, da combinação de diversos fatores: uma estrutura social e 
econômica mais homogênea – em particular nas colônias do Norte – e o conse-
quente surgimento de atores e instituições políticas capazes de vocalizar os inte-
resses nacionais; a ocorrência de eventos violentos, interna e externamente, que 
geraram oportunidades de expansão do sistema produtivo, oportunidades estas que 
foram corretamente aproveitadas; a existência de um polo dinâmico que, mesmo 
sendo dado pela grande plantação para exportação de algodão, permitiu não só 
a inserção norte-americana na vanguarda da revolução industrial, como também 
possibilitou “a incorporação de abundantes terras férteis em Alabama, Mississipi, 
Luisiana, Arkansas e Flórida”. Para além de tudo isso, e talvez mais importante, a 
ação decidida do Estado e de seus dirigentes, que conseguiram mobilizar a sociedade 
norte-americana para dar seu salto desenvolvimentista. Essa ação fica evidenciada, 
como observa Furtado, pela política financeira do Estado, concebida por Hamilton, 
que logrou transformar os déficits comerciais em dívidas de médio e longo prazo, 
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invertendo-se em bônus dos governos central e estaduais e formando, assim, “uma 
corrente de capitais que seria de importância fundamental para o desenvolvimento 
do país”; e pela atuação estatal “na construção da infra-estrutura econômica e no 
fomento direto de atividades básicas”. Pois como afinal sintetiza Furtado,

Na primeira metade do século XIX a ação do Estado é fundamental no desenvolvimento norte-americano. 
É somente na segunda metade do século – quando cresce amplamente a influência dos grandes negócios 
– que alcança prevalecer a ideologia da não-intromissão do Estado na esfera econômica (FURTADO, 
1976, p. 104, nota 94).

No caso brasileiro, “além da ausência de mercado interno, de base técnica 
e empresarial e de uma classe de dirigentes dinâmica”, teriam faltado aqueles 
estímulos externos.

Bem ao contrário, o que se registra na primeira metade do século XIX é um estancamento nas exportações 
brasileiras. Resultava daí que o próprio nível interno de consumo entrava em declínio, o que impedia a 
expansão de uma indústria têxtil, em si já dificultada pela queda nos preços dos produtos ingleses e pelo 
boicote inglês à exportação de máquinas. Além disso, a capacidade para importar tornava-se mínima, com 
o que um fomento à industrialização significaria simplesmente “tentar o impossível num país totalmente 
carente de base técnica” (BIELSCHOWSKY, 2000, p. 168).

As razões estruturais para a configuração desse quadro repousariam, segundo 
Furtado, nos processos de formação da renda e de acumulação de capital do sistema 
econômico escravista, primeiro na economia açucareira e posteriormente na mineira.

No que respeita à economia escravista açucareira, importa ressaltar, em primei-
ro lugar, que esta reunia condições de propiciar a geração de um desenvolvimento 
econômico dinâmico, dado tanto pela ampla disponibilidade de terras quanto pela 
elevada rentabilidade na atividade exportadora (BIELSCHOWSKY, 2000, p. 169), 
que propiciaram uma grande margem de capitalização para o setor em fins do século 
XVI.4  No entanto, a renda da exportação era enormemente concentrada nas mãos 
da diminuta classe de proprietários de engenhos e de plantações de cana-de-açúcar, 
e ademais revertia quase que inteiramente para o exterior; fosse a parcela destinada a 
bens de consumo importados – principalmente artigos de luxo (vinhos, especiarias, 
sedas, por exemplo) –, que era considerável, fosse aquela retida por comerciantes 
não residentes que aplicavam capitais na produção açucareira.

A questão central, contudo, era que, uma vez iniciado o processo de formação 
de capital, com vultosos gastos monetários (importação de equipamentos e mão 

4. Evidenciada pelo fato de a produção de açúcar ter podido decuplicar no último quartel daquele século (FURTADO, 1976, p. 45).
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de obra especializada europeia, e posteriormente de mão de obra escrava), “a etapa 
subseqüente da inversão – construção e instalação – se realizava praticamente sem 
que houvesse lugar para a formação de um fluxo de renda monetária” (FURTA-
DO, 1976, p. 48). Isto porque, à diferença de um sistema industrial, em que a 
inversão faz crescer a renda da coletividade, pois se transforma em pagamento a 
fatores de produção, que por sua vez geram criação de renda monetária ou de poder 
de compra, num sistema exportador-escravista a inversão assume características 
inteiramente diversas.

Parte dela [inversão] transforma-se em pagamentos feitos no exterior: é a importação de mão-de-obra, 
de equipamentos e materiais de construção; a parte maior, sem embargo, tem como origem a utilização 
mesma da força de trabalho escravo. Ora, a diferença entre o custo de reposição e de manutenção dessa 
mão-de-obra, e o valor do produto do trabalho da mesma, era lucro para o empresário. Sendo assim, a 
nova inversão fazia crescer a renda real apenas no montante correspondente à criação de lucro para o 
empresário. Esse incremento da renda não tinha, entretanto, expressão monetária, pois não era objeto 
de nenhum pagamento (FURTADO, 1976, p. 48-49).

O fato de os fluxos da renda gerada pela exportação ficarem circunscritos entre 
a unidade produtiva açucareira, tomada em seu conjunto, e o exterior (importa-
ções de bens de consumo e reposição do capital físico) teve como consequência a 
anulação de qualquer possibilidade “de que o crescimento com base no impulso 
externo originasse um processo de desenvolvimento de autopropulsão”. E, embora 
o crescimento em extensão da atividade açucareira propiciasse significativo cresci-
mento demográfico, via ocupação de novas áreas, “o mecanismo da economia, que 
não permitia uma articulação direta entre os sistemas de produção e de consumo, 
anulava as vantagens desse crescimento demográfico como elemento dinâmico do 
desenvolvimento econômico” (FURTADO, 1976, p. 52).

A par dessa análise, torna-se possível compreender a preservação da estrutura 
da unidade exportadora e da própria economia açucareira do Nordeste brasilei-
ro, que “resistiu mais de três séculos às mais prolongadas depressões, logrando 
recuperar-se sempre que o permitiam as condições do mercado externo, sem 
sofrer nenhuma modificação estrutural significativa” (FURTADO, 1976, p. 53). 
Isto porque, dada sua natureza peculiarmente fechada (dir-se-ia até autárquica), 
o sistema tinha amortecidas as consequências de eventuais choques da procura 
externa, da qual era, obviamente, dependente. Assim,

(...) diante de uma redução da demanda externa, não valia a pena ao empresário reduzir a utilização 
da capacidade produtiva, já que seus custos consistiam quase unicamente em gastos fixos. A queda na 
capacidade produtiva ocorria de forma apenas muito lenta, em decorrência do fato de que, com a queda 
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no preço das exportações, o empresário via-se impedido de enfrentar os gastos de reposição da força de 
trabalho e de equipamentos importados (BIELSCHOWSKY, 2000, p. 169).

Um elemento importante que completaria a formação do “complexo eco-
nômico nordestino”, na concepção de Celso Furtado, teria sido a introdução da 
pecuária. Esta surgira induzida pela economia açucareira, como reflexo da formação 
do sistema econômico de alta produtividade e em rápida expansão representado 
pelo açúcar na faixa litorânea do Nordeste. Utilizando ainda uma vez os termos 
de Furtado, a pecuária constituíra-se como “projeção” da economia açucareira, 
no sentido de atender às necessidades desta por carne e animais de tração e de 
transporte. E assim, “a separação das duas atividades econômicas – a açucareira e a 
criatória – [...] deu lugar ao surgimento de uma economia dependente na própria 
região nordestina” (FURTADO, 1976, p. 57).

Há dois pontos extremamente relevantes que derivam dessa análise. O primei-
ro é que, em função das características da pecuária na forma como se desenvolveu 
na região nordestina (e posteriormente no Sul do país) – ocupação extensiva da 
terra; necessidade de permanentes deslocamentos dos rebanhos em busca de água 
e de mercados; reposição e ampliação do “capital” feita simplesmente por meio 
da incorporação de novas terras, independentemente das condições de procura 
–, a economia criatória constituiu-se “num fator fundamental de penetração e 
ocupação do interior brasileiro” (FURTADO, 1976, p. 57). O segundo é que, 
com o lento processo de decadência da atividade açucareira (o afrouxamento do 
efeito dinâmico externo, nos termos furtadianos) e o crescimento demográfico, 
crescia a importância relativa da atividade de menor produtividade – a pecuária. 
E esta continuava a se expandir, mesmo com a retração da demanda por parte do 
setor exportador, posto que

(...) a expansão do sistema era, aí [na atividade criatória], um processo endógeno, resultante do aumento 
vegetativo da produção animal. Dessa forma, sempre havia oportunidade de emprego para a força de trabalho 
que crescia vegetativamente, e também para elementos que perdiam sua ocupação no sistema açucareiro 
em lenta decadência. Sem embargo, se a procura de gado na região litorânea não estava aumentando 
num ritmo adequado, o crescimento do sistema pecuário se fazia através do aumento relativo do setor de 
subsistência. Em outras palavras, a importância relativa da renda monetária ia diminuindo, o que acarretava 
necessariamente uma redução paralela de sua produtividade econômica (FURTADO, 1976, p. 62-63).

O ponto central, portanto, é que com o aumento da parcela da força de 
trabalho ocupada em atividades de subsistência e a redução da produtividade 
do complexo econômico nordestino, a economia da região teria passado por um 
longo processo de atrofiamento, “no sentido de que a renda real per capita de sua 
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população declinou secularmente” (FURTADO, 1976, p. 63). Ou, ainda, por um 
processo de “involução econômica”, com o setor de alta produtividade perdendo 
força e a produtividade do setor pecuário declinando à medida que este se expandia 
via crescimento do setor de subsistência.

Tal análise permite a Furtado formular a seguinte conclusão, básica para a 
compreensão das raízes do subdesenvolvimento brasileiro: as formas que assumem 
os sistemas açucareiro e criatório, no lento processo de decadência que se inicia na 
segunda metade do século XVII, constituem elementos fundamentais na formação 
do que no século XX viria a ser a economia brasileira (FURTADO, 1976, p. 61). 
Essas formas, representadas em última instância na formação da população nordes-
tina e de sua precária economia de subsistência, viriam a se constituir, na visão do 
autor, no elemento básico do problema econômico brasileiro, a despeito de ter sido 
a grande empresa açucareira, em seus melhores dias, “o negócio colonial-agrícola 
mais rentável de todos os tempos” (FURTADO, 1976, p. 64).

Conforme assinala Bielschowsky (2000, p. 171), “a identificação da forma-
ção do subdesenvolvimento prossegue [em ‘‘Formação Econômica do Brasil”], 
através do exame da economia escravista mineira”. A premissa básica a justificar a 
extraordinária rapidez com que se desenvolveu a economia do ouro nas primeiras 
décadas do século XVIII assentava-se no “estado de prostração e pobreza em que 
se encontravam a Metrópole e a colônia”, sendo que os gastos de manutenção com 
esta última eram crescentes (FURTADO, 1976, p. 73).

O primeiro ponto decorrente do advento da atividade mineradora sobre a 
estrutura econômica da colônia a ser salientado foi a abertura de um ciclo migratório 
totalmente novo, que logrou decuplicar a população de origem europeia ao longo 
do século.5 A mineração no Brasil atraía migrantes de recursos limitados, uma vez 
que, em contraste com a experiência do Peru e do México, onde se exploravam 
grandes minas e se exigiam, portanto, vultosos capitais, explorava-se aqui o metal 
de aluvião, depositado no fundo dos rios.

A par das diferenças em termos de sua organização geral em relação à economia 
açucareira, dadas em essência por uma possibilidade de iniciativa e consequente-
mente por uma mobilidade social incomparavelmente maiores – inclusive para a 
mão de obra escrava, que de resto, em nenhum momento, chegou a constituir a 
maioria da população –, a própria natureza do empreendimento minerador, cuja 
elevada lucratividade induzia a concentração na própria mineração de todos os 
recursos disponíveis, gerava sempre grandes dificuldades de abastecimento.

5. Justificado em grande parte, argumenta Furtado, pela estagnação econômica em que se encontrava Portugal na primeira metade 
do século XVIII. Segundo o autor, chegou a haver alarme naquele país, tendo mesmo sido tomadas medidas para dificultar o fluxo 
migratório (FURTADO, 1976, p. 74). 
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Este fato, argumenta Furtado, não teria significado maiores problemas, pelo 
menos durante o período inicial de prosperidade. Pelo contrário, a elevação dos preços 
dos alimentos e dos animais de transporte ter-se-ia constituído no “mecanismo de 
irradiação dos benefícios econômicos da mineração” (FURTADO, 1976, p. 76). 
Pelo fato de já existir, antes do ciclo mineiro, uma atividade pecuária no Centro-
Sul, ainda que precária e extensiva, com o advento da mineração, dois importantes 
efeitos se sucederam: a elevação da rentabilidade do setor pecuarista; assim como 
a articulação e a interdependência de regiões outrora totalmente desvinculadas 
(como Mato Grosso e Rio Grande), que agora poderiam mesmo se especializar 
em determinadas atividades. O efeito irradiador do centro dinâmico constituído 
pela economia mineira teve, portanto, impactos muito importantes na ocupação 
e na integração econômica de diferentes regiões do território brasileiro.

No que concerne às características econômicas intrínsecas à economia mi-
neira, importa destacar, como o faz Furtado, que, embora sua renda média (ou 
seja, a produtividade média) fosse inferior à do sistema açucareiro (em sua época 
de prosperidade), sua distribuição ocorria de maneira bem menos concentrada, 
dada a parcela muito maior de população livre, o que ensejava potencialidades 
superiores ao mercado formado na região. Numa sentença, “[a] composição da 
procura teria que ser necessariamente diversa, ocupando um espaço muito mais 
significativo os bens de consumo corrente e ocorrendo o contrário aos artigos de 
luxo” (FURTADO, 1976, p. 79). Além disso, a população, embora dispersa num 
grande território, estava reunida em grupos urbanos e semiurbanos. As longas 
distâncias em relação aos portos e as dificuldades de transporte encareciam em 
demasia, por fim, os produtos importados.

Tais condições, ainda que tomadas em conjunto tornassem a região mineira 
muito mais propícia ao desenvolvimento de atividades ligadas ao mercado interno, 
não foram suficientes para que isso ocorresse. Com efeito, “o desenvolvimento endó-
geno – isto é, com base no seu próprio mercado – da região mineira foi praticamente 
nulo” (FURTADO, 1976, p. 79). Como sintetiza Bielschowsky, Furtado procura 
argumentar que isso não poderia “ser explicado apenas através da rentabilidade 
superior do investimento em mineração, que tendia a atrair o capital disponível, 
nem tampouco através da proibição, pela metrópole, da atividade manufatureira” 
(BIELSCHOWSKY, 2000, p. 171). Citando diretamente Furtado, “[a] causa prin-
cipal possivelmente foi a própria incapacidade técnica dos imigrantes para iniciar 
atividades manufatureiras numa escala ponderável” (FURTADO, 1976, p. 79).6 

6. Furtado está a se referir, obviamente, não a uma prosaica incapacidade do imigrante lusitano. Está, muito concretamente, apontando 
questões referentes ao estágio econômico atrasado em que se encontrava Portugal, particularmente em relação à Inglaterra, nação que 
na prática mais se beneficiou do ciclo minerador brasileiro. A leitura de FEB (cap. 14), neste ponto, é fundamental. 
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Não tendo a economia mineira se desdobrado num sistema mais complexo, 
o esgotamento progressivo da exploração do ouro repercutiu numa “rápida e geral 
decadência”. Descapitalização, desagregação, atrofiamento, perda de vitalidade, 
eis os termos empregados por Furtado para descrever o fim do ciclo, que no final 
se decompõe como economia de subsistência. Desse movimento o autor extrai 
outra matriz estrutural do subdesenvolvimento brasileiro, como se apreende da 
citação que segue:7

Uns poucos decênios foi o suficiente para que se desarticulasse toda a economia da mineração, decaindo 
os núcleos urbanos e dispersando-se grande parte de seus elementos numa economia de subsistência, 
espalhados por uma vasta região em que eram difíceis as comunicações, isolando-se os pequenos grupos 
uns dos outros. Essa população relativamente numerosa encontrará espaço para expandir-se dentro de 
um regime de subsistência e virá a constituir um dos principais núcleos demográficos do país. Nesse caso, 
como no da economia pecuária do Nordeste, a expansão demográfica se prolongará num processo de 
atrofiamento da economia monetária (FURTADO, 1976, p. 85).

Assim, em que pesem algumas consequências advindas do ciclo mineiro, que 
se poderiam qualificar de benéficas na formação econômica e social brasileira, a 
saber: aceleração do povoamento do país, com aumento relativo da população de 
origem europeia; aceleração da urbanização, com crescimento relativo da econo-
mia monetária ligada ao mercado interno; e articulação das regiões pecuárias do 
Nordeste e do Sul com a área central, em razão do grande mercado de animais 
de carga criado pela mineração, a economia mineira, ao fim e ao cabo, “surgindo 
como um parêntese num mundo essencialmente agrário, acelerou o processo de 
acumulação e de povoamento, sem modificar de forma perceptível o quadro ins-
titucional básico” (FURTADO, 1973, p. 94).

Nessa última obra citada (Análise do Modelo Brasileiro), Celso Furtado refere-se 
de maneira explícita à empresa agromercantil dos séculos XVI e XVII e à empresa 
mineira do século XVIII (que, em grande parte, se teria feito a partir dos recursos 
acumulados pela primeira, incluído o instituto da escravidão) como “as matrizes da 
economia brasileira” (FURTADO, 1973, p. 95); enquanto a caça ao indígena e a 
pecuária seriam os outros campos de atividade que operariam como “mecanismos 
multiplicadores”. Mais ainda: sobre a empresa agromercantil,8 Furtado assinala que 

7. Citação também utilizada por Bielschowsky (2000, p. 171-172).

8. Cuja importância para o autor pode ser apreendida do seguinte trecho, que abre o segundo ensaio da obra em questão: “Nunca se 
insistirá suficientemente sobre o fato de que a implantação portuguesa na América teve como base a empresa agrícola-comercial. O 
Brasil é o único país das Américas criado, desde o início, pelo capitalismo comercial sob a forma de empresa agrícola” (FURTADO, 1973, 
p. 93). A experiência brasileira contrastaria, assim, com a da América hispânica, forjada pela conquista e pela pilhagem, e da Nova 
Inglaterra, formada por “comunidades que nascem introvertidas e que logo desenvolverão interesses que não deixarão de conflitar com 
os da Metrópole” (p. 94, grifo no original).
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“marcará decisivamente a estrutura da economia e da sociedade que se formarão 
no país (FURTADO, 1973, p. 94).

Antes de prosseguir com a análise das origens do processo de desenvolvimento 
brasileiro, com o advento da economia cafeeira e as questões cruciais da transição 
para o trabalho assalariado e para um sistema industrial, convém concluir esta seção 
retomando a comparação entre os processos de evolução do desenvolvimento dos 
Estados Unidos e do Brasil, reendereçada por Celso Furtado nos seguintes termos:

(...) as Américas Portuguesa e Anglo-Saxônica (...) são, no essencial, criações da expansão comercial européia. 
Neste caso [em contraste com a América Hispânica], a acumulação inicial se fez, em parte não desprezível, 
mediante a pilhagem da África, pois a mão-de-obra no Brasil e no Sul dos futuros Estados Unidos foi ini-
cialmente formada por escravos de origem africana. Mas, enquanto no Brasil a empresa agrícola escravista 
é a célula matriz do tecido das instituições nacionais, nos Estados Unidos prevalecerão as instituições das 
colônias de povoamento da Nova Inglaterra, onde, ao lado de uma agricultura de pequena e média explo-
rações, surgiu uma burguesia mercantil de considerável autonomia (FURTADO, 1973, p. 94).

3 A ECONOMIA CAFEEIRA E A TRANSIÇÃO PARA O TRABALHO ASSALARIADO

Assinala Celso Furtado que a primeira metade do século XIX fora marcada pela 
estagnação e mesmo pela decadência econômica. Eventuais ciclos de prosperidade, 
como no caso do cultivo de algodão no Maranhão, haviam gerado apenas efeitos 
locais, sem no entanto lograr maiores impactos no panorama geral. Em que pesem 
alguns resultados positivos advindos das transformações políticas – a instalação de 
um sistema administrativo, ainda que precário, a criação de um banco nacional, e a 
preservação da unidade territorial –, a estrutura do sistema produtivo permanecia 
inalterada, e “o problema nacional básico – a expansão da força de trabalho no país 
– encontrava-se em verdadeiro impasse: estancara-se a tradicional fonte africana 
sem que se vislumbrasse uma solução alternativa” (FURTADO, 1976, p. 110).

A questão central, portanto, era fazer o país reintegrar-se às linhas em ex-
pansão do comércio internacional, única maneira de superar a estagnação numa 
economia sem técnica própria e que não podia contar com capitais externos, pela 
impossibilidade de se apresentar projetos atrativos a investidores estrangeiros numa 
economia estagnada. Ademais, havia ainda a dificuldade adicional dada pelas con-
dições fiscais extremamente precárias do governo brasileiro, cuja principal fonte 
de receita advinha dos tributos incidentes sobre o comércio exterior, e que foram 
ainda agravadas pelos pesados gastos com a Independência e com o serviço dos 
empréstimos externos contraídos ao longo da primeira metade do século. Assim, 
“Para contar com a cooperação do capital estrangeiro, a economia deveria primeiro 
retomar o crescimento com seus próprios meios” (FURTADO, 1976, p. 111).
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Isso viria a ocorrer com o advento do café, introduzido no Brasil no início 
do século XVIII e bem adaptado às condições ambientais do país, sendo já de 
cultivo corrente para fins de consumo local, e que adquire importância comercial 
no fim desse século, por conta da alta de preços causada pela desestabilização do 
Haiti, então o grande produtor. Com efeito, enquanto no “primeiro decênio da 
independência o café já contribuía com 18% do valor das exportações do Brasil, 
colocando-se em terceiro lugar depois do açúcar e do algodão[,](...), nos dois de-
cênios seguintes já passa para primeiro lugar, representando mais de quarenta por 
cento do valor das exportações” (FURTADO, 1976, p. 113).

Em função de vantagens como a existência de relativa abundância de mão 
de obra, dada pela desagregação da economia mineira, e a proximidade do porto, 
a primeira fase da expansão cafeeira (segundo e terceiro quartos do século XIX) 
concentrou-se na região montanhosa próxima da capital do país. Nessa fase, como 
se sabe, procedeu-se à utilização intensiva da força de trabalho escrava. Mas como 
observa Furtado, a semelhança com a economia açucareira aí se encerra. Primeiro, 
pelo fato de o grau de capitalização da empresa cafeeira ser muito mais baixo que 
o do açúcar, dado que, embora também requeira imobilização do capital (cafezal é 
cultura permanente), envolve custos de reposição muito menores. Os equipamentos 
necessários eram mais simples, e podiam ser fabricados localmente. “Por conseguinte, 
somente uma forte alta nos preços da mão-de-obra poderia interromper o seu [da 
empresa cafeeira] crescimento, no caso de haver abundância de terras” (FURTADO, 
1976, p. 114). Como nessa primeira etapa da economia cafeeira utilizou-se ampla-
mente o estoque de mão de obra escrava subutilizada da antiga região mineira, e o 
fator terra não constituía impeditivo, explica-se seu intenso desenvolvimento.

Segundo, e mais importante, a etapa de gestação da economia cafeeira rela-
cionou-se com a formação de uma nova classe empresarial. No sistema açucareiro, 
as fases produtiva e comercial encontravam-se isoladas (a última monopolizada por 
grupos situados em Portugal ou na Holanda), sendo que as decisões fundamentais 
eram tomadas justamente na fase comercial. Os responsáveis pela produção não 
teriam sido capazes, neste sentido, de desenvolver uma consciência clara de seus 
próprios interesses, e assim, “com o tempo, foram perdendo sua verdadeira função 
econômica, e as tarefas diretivas passaram a constituir simples rotina executada por 
feitores e outros empregados”9 (FURTADO, 1976, p. 115). A economia cafeeira, 
em contraste, segundo Furtado, foi formada desde o começo por homens com 
experiência comercial; os interesses da produção e do comércio se entrelaçavam. 

9. Com fina ironia, Furtado justifica assim porque “os antigos empresários hajam involuído numa classe de rentistas ociosos, fechados 
num pequeno ambiente rural, cuja expressão final será o patriarca bonachão que tanto espaço ocupa nos ensaios dos sociólogos 
nordestinos do século XX” (FURTADO, 1976, p. 115).
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O autor assinala a vantagem que a proximidade da capital do país constituía para 
os dirigentes do sistema cafeeiro, porquanto desde cedo “eles compreenderam a 
enorme importância que podia ter o governo como instrumento de ação econô-
mica” (FURTADO, 1976, p. 116). Mais ainda:

(...) não é o fato de que hajam controlado o governo o que singulariza os homens do café. E sim que 
hajam utilizado esse controle para alcançar objetivos perfeitamente definidos de uma política. É por 
essa consciência clara de seus próprios interesses que eles se diferenciam de outros grupos dominantes 
anteriores ou contemporâneos (FURTADO, 1976, p. 116).

Mesmo assim, restava o problema da mão de obra por ser resolvido para 
viabilizar a expansão cafeeira e a reintegração efetiva do país nas correntes em ex-
pansão do comércio mundial. Com o fim do tráfico de escravos em 1850, e dadas 
as condições de vida extremamente precárias da população escrava brasileira, que 
implicavam uma taxa de mortalidade bem superior à de natalidade, a questão da 
mão de obra torna-se crucial. À diferença das economias europeias que se indus-
trializavam no século XIX, e cujo crescimento, portanto, decorria essencialmente 
da incorporação de novas tecnologias, no caso brasileiro a expansão econômica 
consistia em ampliar a utilização do fator disponível, a terra, mediante a incorpo-
ração de mais mão de obra.

Convém esclarecer, tal como o faz Furtado, por que esse problema não se 
teria resolvido mediante a absorção da oferta de mão de obra dos setores de sub-
sistência, que haviam inclusive se expandido durante a longa fase de estagnação 
da primeira metade do século XIX. Em primeiro lugar porque, à exceção de al-
gumas regiões de maior concentração demográfica (como o sul de Minas Gerais), 
“a economia de subsistência de maneira geral estava de tal forma dispersa que o 
recrutamento de mão-de-obra dentro da mesma seria tarefa bastante difícil e exi-
giria grande mobilização de recursos” (FURTADO, 1976, p. 121).10 Segundo, tal 
recrutamento só seria possível se contasse com a cooperação da classe de grandes 
proprietários de terras, cooperação essa, segundo o autor, que “[como a] experiência 
demonstrou, (...), dificilmente podia ser conseguida, pois era todo um estilo de 
vida, de organização social e de estruturação do poder político o que entrava em 
jogo” (FURTADO, 1976, p. 121). Finalmente, em relação à massa de população 
urbana que não encontrava ocupação permanente, havia dificuldades de adaptação 
ao trabalho agrícola; dificuldades que encontravam também aqueles que vinham 
da agricultura rudimentar do sistema de subsistência.

10. Prado Júnior (1969, parte IV) explora detidamente o obstáculo que a dispersão demográfica representou para o crescimento econômico 
brasileiro, em particular no momento da expansão cafeeira.
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A solução encaminhada para o problema da mão de obra, como se sabe, foi a 
de fomentar uma corrente de imigração europeia. As dificuldades iniciais com que se 
defrontou essa solução, na prática, quase que a inviabilizaram. Primeiramente, pelo fato 
de as colônias onerarem sobremaneira as finanças públicas, dado que era uma política 
do governo imperial. Além disso, “não existia nenhum precedente, no continente, de 
imigração de origem européia de mão-de-obra livre para trabalhar em grandes plan-
tações” (FURTADO, 1976, p. 123). A precariedade da vida econômica das colônias, 
ademais, consubstanciada na ausência de mercado para os excedentes de produção, 
levava ao atrofiamento do setor monetário, implicando a involução da colônia “a um 
sistema rudimentar de subsistência”. Mesmo no momento seguinte, quando a classe 
dirigente cafeeira, liderada pelo senador e grande plantador de café Nicolau de Campos 
Vergueiro, passou a contratar diretamente trabalhadores na Europa, contando com 
o financiamento do governo para as despesas de transporte, o sistema fracassou. Na 
medida em que o imigrante “vendia” seu trabalho futuro, o sistema degenerou-se numa 
forma de servidão. Tal processo, de “imigração subvencionada”, significava, nas palavras 
de Prado Júnior (1969, p. 241): “(...) nada mais que um processo forçado e artificial de 
recrutar, não verdadeiros povoadores, novos membros de uma comunidade humana, 
mas simplesmente instrumentos de trabalho para a grande lavoura cafeeira”.

Para este autor, a política de imigração realizada nesses moldes teria muitos 
pontos de semelhança com o extinto tráfico africano que pretendera substituir:

(...) era, aliás, a continuação, sob nova forma, do velho sistema econômico e social brasileiro herdado 
da colônia, isto é, uma organização mercantil, que, para o fim de produzir alguns gêneros tropicais de 
grande valor no mercado internacional, congregara aqui, ao lado de uma minoria de dirigentes desta 
exploração comercial do território brasileiro, a massa de trabalhadores destinados a fornecerem o esforço 
físico necessário à produção. (...) O sistema permanecia fundamentalmente o mesmo, e se perpetuava nos 
novos territórios abertos para a cultura do café, pela substituição do tráfico pela imigração, do escravo 
africano pelo imigrante europeu (PRADO JÚNIOR, 1969, p. 242, grifos no original).

Conforme observa Furtado (1976, p. 125), “a conseqüência prática de tudo 
isso foi, (...), que se formou na Europa um movimento de opinião contra a emi-
gração para o império escravista da América e já em 1859 se proibia a emigração 
alemã para o Brasil”.

Somente a partir da década de 1960 é que se lograria criar um sistema viável 
para a corrente migratória de origem europeia. Foi introduzido um sistema misto 
pelo qual o colono tinha garantida parte principal de sua renda. Os gastos com 
o transporte dos imigrantes ficavam a cargo do governo imperial (cujas finanças 
encontravam-se em momento favorável, dada a conjuntura de melhora nos preços 
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do café naquele período); ao fazendeiro cabia cobrir os gastos do imigrante du-
rante seu primeiro ano de atividade, além de colocar à sua disposição terras onde 
pudesse cultivar gêneros de primeira necessidade para manutenção da família. 
“Esse conjunto de medidas”, assinala Furtado, “tornou possível promover pela 
primeira vez na América uma volumosa corrente imigratória de origem européia 
destinada a trabalhar em grandes plantações agrícolas” (FURTADO, 1976, p. 
127). Assim sendo,

Estavam, portanto, lançadas as bases para a formação da grande corrente imigratória que tornaria possível 
a expansão da produção cafeeira no Estado de São Paulo. O número de imigrantes europeus que entram 
nesse Estado sobe de 13 mil, nos anos setenta, para 184 mil no decênio seguinte e 609 mil no último 
decênio do século. O total para o último quartel do século foi 803 mil, sendo 577 mil provenientes da 
Itália (FURTADO, 1976, p. 128).11

Com relação à abolição da escravatura, observa Furtado que “à semelhança de 
uma reforma agrária, (...) teria de acarretar modificações na forma de organização 
da produção e no grau de utilização dos fatores” (FURTADO, 1976, p. 137). 
Concretamente, no caso da região açucareira nordestina, onde as terras agricul-
táveis já estavam ocupadas em sua quase totalidade à época da abolição, e onde 
ademais as regiões urbanas já possuíam um excedente populacional que constituía 
um “problema social”, a abolição “não chegou a ter conseqüências graves sobre a 
utilização dos recursos e muito provavelmente não provocou qualquer modificação 
sensível na distribuição de renda” (FURTADO, 1976, p. 139).

Tal não teria sido o caso, entretanto, na região cafeeira que havia se desenvol-
vido inicialmente à base do trabalho escravo, nas províncias que hoje constituem 
os estados do Rio de Janeiro e de Minas Gerais. Vários fatores então passam a 
concorrer: a rápida destruição da fertilidade das terras ocupadas nessa região; a 
expansão em direção a terras a maior distância, com a introdução de estradas de 
ferro; e a formação da grande corrente migratória para São Paulo. A abolição, neste 
contexto, não gerou um deslocamento da força de trabalho das regiões antigas para 
as novas em expansão, que podiam pagar salários relativamente elevados. Primeiro 
porque, do ponto de vista dos fazendeiros de café, eram óbvias as vantagens que o 
trabalhador europeu apresentava em relação ao ex-escravo (FURTADO, 1976, p. 
139). E segundo, porque “a relativa abundância de terras tornava possível ao antigo 
escravo refugiar-se na economia de subsistência” (FURTADO, 1976, p. 140).

11. A esse respeito, é de interesse observar, como o faz Furtado, as condições políticas vigentes na Itália, onde na época se realizava o 
processo de unificação. A solução migratória teria surgido como válvula de escape para os excedentes de população agrícola das regiões 
meridionais daquele país, expostas a uma concorrência desigual com as províncias mais desenvolvidas do Norte. O que permite ao autor 
formular a conjectura de que talvez “essa imigração não houvesse alcançado níveis tão elevados, não fora o concurso de um conjunto 
de condições favoráveis do lado da oferta” (FURTADO, 1976, p. 127).
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A resultante desses fatores teria sido, ao que tudo indica, segundo Furtado, 
uma redistribuição de renda em favor da mão de obra ex-escrava na antiga região 
cafeeira. Todavia, o autor pondera que este fato aparentemente pode ter tido 
antes efeitos negativos do que positivos no que respeita à utilização dos fatores. 
Argumenta ele que o indivíduo formado no sistema social escravagista encontrava-
se totalmente desaparelhado para responder a estímulos econômicos, sendo-lhe 
estranha a ideia de acumulação de riqueza. Assim, para o ex-escravo, “a elevação 
de seu salário acima de suas necessidades – que estão definidas pelo [seu] nível de 
subsistência (...) – determina de imediato uma forte preferência pelo ócio”, o que 
fez com que “uma das conseqüências diretas da abolição (...) foi reduzir-se o grau 
de utilização da força de trabalho” (FURTADO, 1976, p. 140).12

Em resumo, portanto, a abolição do trabalho escravo não teria produzido 
alterações profundas, no que se refere à dimensão puramente econômica. Ela teria 
resultado, em essência, da força política dos grupos formados na classe dirigente 
da nova economia cafeeira em rápida expansão, notadamente em São Paulo. Nas 
palavras de Furtado (1976, p. 141):

Observada a abolição de uma perspectiva ampla, comprova-se que a mesma constitui uma medida de 
caráter mais político que econômico. A escravidão tinha mais importância como base de um sistema regio-
nal de poder que como forma de organização da produção. Abolido o trabalho escravo, praticamente em 
nenhuma parte houve modificações de real significação na forma de organização da produção e mesmo 
na distribuição da renda. Sem embargo, havia-se eliminado uma das vigas básicas do sistema de poder 
formado na época colonial e que, ao perpetuar-se no século XIX, constituía um fator de entorpecimento 
do desenvolvimento econômico do país.

Um último ponto deve ser destacado. Analisando os dados do comércio 
exterior (obviamente o setor-chave do sistema) da economia brasileira na segunda 
metade do século XIX, Celso Furtado observa que o crescimento naquele período 
se deu a taxas relativamente altas.13 Em todas as regiões teria havido crescimento da 
renda per capita, à exceção do Nordeste, onde teria havido significativo decréscimo 
(0,6% ao ano, o equivalente a uma diminuição de 35% em meio século). O que 
leva o autor a sugerir que, se a economia brasileira tivesse crescido, na primeira 
metade do século XIX, nos mesmos patamares em que conseguiu crescer na segunda 

12. Sem pretensões de uma exegese profunda das palavras de Furtado, importa ressaltar, como feito anteriormente, que o autor não 
está a aludir a, nem a fazer insinuações sobre, uma suposta inaptidão do ex-escravo (ou seja, do negro) ao trabalho. Está, de maneira 
concreta, se referindo ao precário desenvolvimento mental, isto é, de técnica e conhecimento, do indivíduo formado no sistema da 
escravidão. Mais que isso, referindo-se a isso como um grave problema, de amplas repercussões sociais e econômicas para o desen-
volvimento posterior do país.

13. A análise é feita por estados, regiões e produtos, e é confrontada com dados demográficos dos Censos de 1872 e 1900. Ver FEB 
(cap. 25).
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metade, muito provavelmente, segundo seus próprios cálculos, teria uma renda real 
comparável à média dos países da Europa Ocidental em 1950 – mantida a taxa 
de crescimento na primeira metade do século XX. O que leva a uma constatação 
final sobre as origens do subdesenvolvimento brasileiro, ou de seu atraso relativo 
naquele momento (meados do século XX):

Esse atraso tem sua causa não no ritmo de desenvolvimento dos últimos cem anos, o qual parece haver 
sido razoavelmente intenso, mas no retrocesso ocorrido nos três quartos de século anteriores. Não 
conseguindo o Brasil integrar-se nas correntes em expansão do comércio mundial durante essa etapa 
de rápida transformação das estruturas econômicas dos países mais avançados, criaram-se profundas 
dissimilitudes entre seu sistema econômico e os daqueles países (FURTADO, 1976, p. 141).

Como assinala Bielschowsky (2000, p. 174), tal análise sugere que,

(...) não fosse a defasagem de três quartos de século, é provável que não se tivesse formado no país a 
economia de subsistência e seu exército de mão-de-obra subempregada. E que, conseqüentemente, a 
elevação de produtividade acarretada pelo surto exportador cafeeiro teria implicado elevação salarial 
e formação de um mercado interno, daí resultando, então, uma estrutura produtiva diversificada e a 
disseminação de um elevado padrão tecnológico em toda a estrutura econômica, semelhante ao que 
ocorreu nos Estados Unidos.

4 FORMAÇÃO DO MERCADO INTERNO

A formação do mercado interno está diretamente associada ao processo de profundas 
transformações por que passa a economia brasileira na segunda metade do século 
XIX. Observa Prado Júnior (1978, p. 192) que:

(...) a primeira metade do século [XIX] é de transição, fase de ajustamento à nova situação criada pela 
independência e autonomia nacional; a crise econômica, financeira, política e social que se desencadeia 
sobre o Brasil desde o momento da transferência da corte portuguesa em 1808, e sobretudo da emanci-
pação política de 1822, prolonga-se até meados do século; e se é verdade que já antes deste momento 
se elaboram os fatores de transformação, é somente depois dele que amadurecem e produzem todos 
os frutos que modificariam tão profundamente as condições do país. Expandem-se então largamente as 
forças produtivas brasileiras, dilatando-se o seu horizonte; e remodela-se a vida material do Brasil.

De importância decisiva nesse processo, sem dúvida, são a decadência do 
modo de produção baseado no regime de trabalho servil, primeiro com a extinção 
do tráfico africano, depois com a própria abolição da escravidão, e o concorrente 
processo de imigração e colonização de populações de origem europeia, que passa 
a ganhar impulso nos anos 1970 daquele século.
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A extinção do tráfico, para Prado Júnior, ocorrida efetivamente apenas em 
1850, teria tido, por si só, um efeito imediato de “desencadear as forças renovadoras 
em gestação”, pelo deslocamento dos vultosos capitais antes invertidos no tráfico 
humano (1978, p. 192). O autor observa mesmo que a “libertação” desses capitais 
veio a desencadear um processo desenfreado de abertura de empresas e companhias 
financeiras, que por sua vez deu origem a movimentos especulativos que termina-
riam nas crises financeiras de 1857 e 1864. Não obstante, houve inequívoco pro-
gresso material, consubstanciado pelo desenvolvimento dos transportes – estradas 
de ferro, navegação a vapor articulando o extenso litoral, bem como as principais 
bacias hidrográficas –, das comunicações e mesmo de um incipiente processo de 
industrialização.14 Processo este, é bem verdade, interrompido pela Guerra do 
Paraguai (1865-1870) a qual, a par de não ter produzido “resultados positivos de 
expansão econômica apreciável”, teria, ao contrário, comprometido seriamente as 
finanças nacionais. Sobre este ponto em particular, salienta o autor que:

O saneamento das finanças públicas e o estabelecimento de um sistema monetário estável e sólido, 
problemas de solução já tão difícil nas condições normais do Brasil, serão definitivamente comprometidos 
pela guerra; e o Império extinguir-se-á vinte anos depois dela sem ter podido ainda estabelecer no país a 
ordem financeira, tão necessária à sua consolidação econômica (PRADO JÚNIOR, 1978, p. 194).

Passado o período da guerra, a economia retoma um processo de crescimento 
vigoroso, sendo o decênio que vai de 1870 a 1880 classificado por Caio Prado 
Jr. como “um dos momentos de maior prosperidade nacional” (p. 194). Com 
efeito, esse é o período em que se inicia a intensificação das correntes migratórias 
europeias. Celso Furtado assinala, a propósito, que “(...) o fato de maior relevância 
ocorrido na economia brasileira no último quartel do século XIX foi, sem lugar 
à dúvida, o aumento da importância relativa do setor assalariado” (FURTADO, 
1976, p. 151).

À semelhança da antiga economia escravista, a economia cafeeira assentada 
sobre o trabalho assalariado ainda era constituída por uma grande quantidade de 
unidades produtivas voltadas para o comércio exterior. Porém, contrastando com 
aquela, na nova situação a renda gerada pelas exportações se propaga internamen-
te por meio dos gastos de consumo dos assalariados. Estes gastos de consumo, 
evidentemente, constituem a renda dos pequenos produtores e comerciantes, que 

14. Segundo Caio Prado Jr., ao final do período imperial as linhas de transporte ferroviário totalizavam 9 mil km; a navegação fluvial a 
vapor somava ao redor de 50 mil km de linhas em tráfego regular. O legado imperial inclui também o desenvolvimento da rede telegráfica, 
que articulava todas as capitais e as cidades mais importantes do país. Para maiores detalhes, ver Prado Júnior (1978, cap. 20). 
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por sua vez também destinam grande parte de sua renda em gastos de consumo. 
Assim sendo,

(...) a soma de todos esses gastos terá necessariamente de exceder de muito a renda monetária criada 
pela atividade exportadora. Suponhamos agora que ocorra um aumento do impulso externo [por exemplo, 
sob a forma de elevação nos preços dos produtos exportados]. Crescendo a massa de salários pagos, 
aumentará automaticamente a procura de artigos de consumo. A produção de parte desses últimos, por 
seu lado, pode ser expandida com relativa facilidade, dada a existência de mão-de-obra e terras subuti-
lizadas, particularmente em certas regiões em que predomina a atividade de subsistência. Desta forma 
o aumento do impulso externo – atuando sobre um setor da economia organizado à base de trabalho 
assalariado – determina melhor utilização de fatores já existentes no país. Demais, o aumento de produ-
tividade – efeito secundário do impulso externo – manifesta-se fora da unidade produtora-exportadora. 
A massa de salários pagos no setor exportador vem a ser, por conseguinte, o núcleo de uma economia 
de mercado interno (FURTADO, 1976, p. 152, grifos acrescentados).

Questão relevante, nesse ponto, é o fato de que esse efeito secundário do 
impulso externo, isto é, o aumento de produtividade nas atividades ligadas ao 
mercado interno, não se refletia em aumento real de salários na economia cafe-
eira, dado o excesso de mão de obra no setor de subsistência que era absorvido, 
principalmente pelo setor exportador.

Com efeito, os deslocamentos de mão-de-obra dentro do país e a imigração processaram-se independen-
temente da elevação do salário real naqueles setores ou regiões que atraíram fatores. O setor cafeeiro 
pôde, na verdade, manter seu salário real praticamente estável durante a longa etapa de sua expansão. 
Bastou que esse salário fosse, em termos absolutos, mais elevado do que aqueles pagos nos demais 
setores da economia, e que a produção se expandisse, para que a força de trabalho se deslocasse. 
Portanto, teve importância fundamental, no desenvolvimento do novo sistema econômico baseado no 
trabalho assalariado, a existência da massa de mão-de-obra relativamente amorfa que se fora formando 
no país nos séculos anteriores. Se a expansão da economia cafeeira houvesse dependido exclusivamente 
da mão-de-obra européia imigrante, os salários ter-se-iam estabelecido a níveis mais altos, à semelhança 
do que ocorreu na Austrália e mesmo na Argentina. A mão-de-obra de recrutamento interno (...) exerceu 
uma pressão permanente sobre o nível médio de salários (FURTADO, 1976, p. 153).

Não obstante, como o fluxo monetário nos setores de subsistência era muito 
baixo, relativamente ao centro dinâmico formado pelo setor exportador, com o 
crescimento deste, e a consequente absorção de fatores daquele, o nível médio de 
salários para o conjunto da economia elevava-se. Em outras palavras, “como a po-
pulação crescia muito mais intensamente no setor monetário que no conjunto da 
economia, a massa de salários monetários – base do mercado interno – aumentava 
mais rapidamente que o produto global” (FURTADO, 1976, p. 153).

Cap4_Salvado.indd   112 17/11/2009   10:41:50



113CONSIDERAÇÕES SOBRE O SUBDESENVOLVIMENTO BRASILEIRO

A configuração desse quadro é objeto de duas considerações por parte de 
Celso Furtado. Na análise de Bielschowsky (2000, p. 175-176):

(...) a primeira consistiu na observação de que a situação favorável à apropriação, pelos empresários, da 
totalidade dos benefícios da elevação de preços dos produtos de exportação acarretava uma acumulação 
de capital mais rápida, e conseqüentemente, maior absorção de mão-de-obra do setor de subsistência; a 
segunda consistiu na avaliação prebischiana dos efeitos da abundância de mão-de-obra sobre as relações 
de intercâmbio do país, ou seja, se os salários absorvessem parte da elevação da rentabilidade auferida 
na alta cíclica, haveria maior capacidade de defesa contra a queda de preços e a deterioração dos termos 
de intercâmbio na fase de baixa. Como os salários podem oferecer maior resistência à compressão do que 
os lucros, na fase depressiva, haveria meios de evitar a deterioração secular das relações de troca.

A resultante desse fato, da inexistência de pressões da mão de obra por elevação 
de salários, dada pela reserva de força de trabalho que se deslocava da economia de 
subsistência para o setor exportador e reforçada pelo forte fluxo imigratório, era, 
portanto, que os aumentos de produtividade da economia exportadora, dados por 
modificações nos preços do café, acabavam sendo retidos em sua totalidade pelo 
empresariado cafeeiro. A este, por sua vez, não interessava investir em melhorias de 
processos de cultivo, ou aplicar maior quantidade de capital por unidade de terra 
ou de mão de obra. Na medida em que todo aumento de produtividade revertia 
em aumento dos lucros, sempre seria mais vantajoso

(...) produzir a maior quantidade possível por unidade de capital, e não pagar o mínimo possível de 
salários por unidade de produto. A conseqüência prática dessa situação era que o empresário estava 
sempre interessado em aplicar seu capital novo na expansão das plantações, não se formando nenhum 
incentivo à melhora dos métodos de cultivo (FURTADO, 1976, p. 162).

Em relação ao fator terra, argumento análogo pode ser mobilizado para expli-
car a lógica de sua utilização com o mínimo de capital possível. Dada a abundância 
de terras desocupadas ou subocupadas, uma vez que a terra utilizada desse sinais 
de esgotamento, era abandonada, e o capital dela transferido para novos solos de 
maior rendimento. Como observa Furtado (1976, p. 162):

As condições econômicas em que se desenvolvia a cultura do café não criavam, portanto, nenhum 
estímulo ao empresário para aumentar a produtividade física, seja da terra seja da mão-de-obra por ele 
utilizadas. Era essa, aliás, a forma racional de crescimento de uma economia onde existiam desocupadas 
ou subocupadas terra e mão-de-obra, e onde era escasso o capital.

Esta, em linhas gerais, era a configuração do sistema nos períodos de alta 
dos mercados internacionais, que se refletiam em elevações dos preços que, por 
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sua vez, se traduziam em aumento da margem de lucro do empresariado cafeeiro. 
Importa observar, por outro lado, que na contração cíclica, isto é, nos períodos 
em que houve reduções ocasionais dos preços, o setor exportador era beneficiado 
por políticas de desvalorização cambial, mantendo o mais que possível as margens 
de lucro protegidas.

Constituiria isto o mecanismo de “socialização das perdas”, caracterizado 
por Furtado nos seguintes termos. A questão central era o papel determinante do 
preço do principal artigo de exportação brasileiro, o café, sobre o comportamento 
da taxa de câmbio.15 A consequência era que, nos períodos de baixa cíclica dos 
preços do café, o poder aquisitivo externo da moeda nacional tendia a baixar de 
maneira abrupta. Derivava naturalmente disto que

(...) encareciam bruscamente todos os produtos importados, reduzindo-se automaticamente sua procura 
dentro do país. Assim, sem necessitar de liquidar reservas, que aliás não possuía, a economia lograva 
corrigir o desequilíbrio externo. Por um lado, cortava-se o poder de compra dos consumidores de artigos 
importados, elevando os preços destes, e por outro estabelecia-se uma espécie de taxa sobre a exporta-
ção de capitais, fazendo pagar mais àqueles que desejassem reverter fundos para o exterior (FURTADO, 
1976, p. 164-165).

Como se daria a correção dos desequilíbrios trazidos pela contração cíclica 
dos preços do café, caso a economia operasse dentro das regras do padrão-ouro? 
Nesse caso, responde Furtado, deveria haver uma contração do setor exportador, 
traduzida em redução de suas margens de lucro, que se propagaria aos demais 
setores da economia. Assim, “(...) a contração da renda global resultante da crise 
se manifestaria, (...), numa redução das remunerações das classes não-assalaria-
das” (FURTADO, 1976, p. 164). Dada a elevada participação no consumo de 
produtos importados destas classes, a redução de seus rendimentos implicaria 
diretamente um decréscimo na procura desses produtos. A diminuição do nível 
de investimentos, decorrência também da baixa dos lucros, concorreria para 
deprimir a demanda de importações.

15. Furtado (1976) identifica no estudo de Wileman (1896, p. 164, nota 144) um caráter pioneiro nessa associação empírica, “numa 
época em que os observadores mais esclarecidos do Brasil preocupavam-se apenas com as emissões de moeda-papel e os déficits 
do governo central. Cabe registrar, neste ponto, a crítica de Franco (1997), para quem tal análise possuiria um “viés no sentido de se 
explicar as flutuações cambiais nos anos [18]90 através das variações no preço do café” (FRANCO, 1997, p. 15). Este autor cita, logo 
em seguida, trabalhos que procuram “especificar modelos macroeconômicos onde (sic) as diversas influências sobre a taxa de câmbio 
são identificadas e testadas”. À parte o fato reconhecido pelo autor de que os “resultados desses estudos não são conclusivos, embora 
gerem dúvidas, (...), sobre interpretações simplistas da relação entre a taxa de câmbio, a moeda e os termos de troca” (FRANCO, 1997, p. 
15), importa objetar a seguinte observação. Não constituía objetivo primordial de Furtado a identificação de quais fatores influenciavam 
a taxa de câmbio; seu interesse, muito mais relevante, era, a partir da constatação de um fato inequívoco, a associação entre o preço do 
café e o câmbio, elaborar uma explicação teórica para tal fato, baseada na realidade socioeconômica brasileira. 
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Não se concretizando dessa maneira o processo de correção do desequilíbrio, 
este se dando em verdade via o mecanismo da desvalorização cambial, o resultado 
final significava uma transferência de renda dos setores não exportadores para o 
setor exportador da economia.

Como as importações eram pagas pela coletividade em seu conjunto, os empresários exportadores estavam 
na realidade logrando socializar as perdas que os mecanismos econômicos tendiam a concentrar em seus 
lucros. É verdade que parte dessa transferência de renda se fazia dentro da própria classe empresarial, na 
sua qualidade dupla de exportadora e consumidora de artigos importados. Não obstante, a parte principal 
da transferência teria de realizar-se entre a grande massa de consumidores de artigos importados e os 
empresários exportadores. Bastaria atentar na composição das importações brasileiras no fim do século 
passado [XIX] e começo deste [XX], 50 por cento das quais eram constituídas por alimentos e tecidos, 
para dar-se conta do vulto dessa transferência. Durante a depressão, as importações que se contraíam 
menos – dada a baixa elasticidade-renda de sua procura – eram aquelas de produtos essenciais utili-
zados pela grande massa consumidora. Os produtos de consumo de importação exclusiva das classes 
não-assalariadas apresentavam elevada elasticidade-renda, dado seu caráter de não-essencialidade 
(FURTADO, 1976, p. 165).

Para Furtado, a explicação para tal padrão de funcionamento da economia 
residia “no esforço de sobrevivência de um organismo econômico que contava 
com escassos meios de defesa”. Numa economia desenvolvida, provida de um 
centro industrial dinâmico, a crise econômica funcionaria como uma parada 
necessária para “reajustar as peças do sistema, que numa etapa de crescimento 
rápido tendiam a descoordenar-se”, provendo ainda uma espécie de mecanismo 
de seleção natural que eliminaria os setores menos eficientes e que exigiria “dos 
financeiramente fortes aumentarem sua eficiência e possibilitava a concentração do 
poder financeiro indispensável na etapa superior de desenvolvimento da economia 
capitalista” (p. 166).

Numa economia periférica como a brasileira, as consequências da crise (que 
“se apresentava como um cataclismo, imposto de fora para dentro”) poderiam ser 
absolutamente devastadoras, exigindo, portanto, a mobilização de quaisquer meca-
nismos de defesa que estivessem ao alcance. Minimizar as perdas do empresariado 
cafeeiro significava, em última instância, uma tentativa de evitar a paralisação da 
principal atividade econômica nacional, paralisação essa que, caso ocorresse, “acar-
retaria a maior de todas as perdas”. Dada a enorme imobilização de capital exigida 
pela empresa cafeeira, e o longo período de maturação envolvido no investimento, 
argumenta Furtado que, numa situação de queda acentuada da rentabilidade,

(...) o abandono da plantação de café significaria para o empresário um grande prejuízo (...). Por outro 
lado, como não existia possibilidade alternativa de utilização da mão-de-obra, a perda total de renda seria 
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de grandes proporções. A população que deixasse de trabalhar nos cafezais reverteria à pura economia 
de subsistência. A queda da renda monetária teria evidentemente uma série de efeitos secundários sobre 
a economia de mercado interno, ampliando-se o efeito depressivo. E esse elevado preço seria pago por 
coisa nenhuma ou por muito pouco. Provavelmente se operaria uma maior concentração da propriedade, 
absorvendo os empresários de maior poder financeiro os mais fracos. Não há, entretanto, nenhuma razão 
para crer que se criassem estímulos no sentido de aumento da produtividade. Dada a natureza da atividade 
econômica, a única forma de lograr, a curto prazo, aumentos de produtividade física, seria cortando na 
folha de salários, o que não constituía uma solução do ponto de vista do conjunto da coletividade.

Explica-se, portanto, que a economia procurasse por todos os meios manter o seu nível de emprego 
durante os períodos de depressão. Qualquer que fosse a redução no preço internacional do café, sempre 
era vantajoso, do ponto de vista do conjunto da coletividade, manter o nível das exportações. Defendia-se, 
assim, o nível de emprego dentro do país e limitavam-se os efeitos secundários da crise. Sem embargo, 
para que esse objetivo fosse alcançado era necessário que o impacto da crise não se concentrasse nos 
lucros dos empresários, pois do contrário parte desses últimos seria forçada a paralisar suas atividades por 
impossibilidade financeira de enfrentar maiores reduções em suas receitas (FURTADO, 1976, p. 167).

Duas questões adicionais em relação ao processo de transferência de renda 
dado pelo mecanismo de desvalorização cambial devem ser colocadas. Em primeiro 
lugar, pelo fato de serem constituídas em sua grande maioria por parcelas assalaria-
das, e por consumirem grandes quantidades de produtos importados, inclusive artigos 
essenciais, as populações dos núcleos urbanos eram as mais penalizadas pela redução 
real de seus proventos associada à política de depreciação da moeda nacional.

Segundo, o padrão de funcionamento da política fiscal também operava com 
um viés regressivo, isto é, agravando o processo de transferência de renda para as 
classes mais abastadas. Celso Furtado descreve tal processo da seguinte maneira. 
O principal aspecto era que o imposto sobre importações, fonte mais importante 
de receita para o governo central, era cobrado a uma taxa fixa de câmbio. Logo, 
“(...) sendo o imposto ad valorem pago em moeda nacional a uma taxa de câmbio 
fixa (27 pence por mil-réis), resultava que, ao depreciar-se a moeda, a parte do 
imposto permanecia estável enquanto aumentava o valor em moeda nacional da 
mercadoria importada” (FURTADO, 1976, p. 168, nota 145).

Eram dois os efeitos regressivos decorrentes dessa política:

Por um lado, a redução real do gravame era maior para os produtos que pagavam maior imposto, isto é, 
para os artigos cujo consumo se limitava às classes de altas rendas. Em segundo lugar, a redução relativa 
das receitas públicas obrigava o governo a emitir para financiar o déficit, e as emissões operavam como 
um imposto altamente regressivo, pois incidiam particularmente sobre as classes assalariadas urbanas 
(FURTADO, 1976, p. 169).
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A redução da carga fiscal, levada a termo via mecanismo de desvalorização 
cambial nas etapas de depressão, atuava, portanto, como um “fator compensatório 
da pressão deflacionária externa”, ou seja, tentava-se impor um viés anticíclico à 
política fiscal de modo a atenuar os efeitos da crise externa sobre o nível de ati-
vidade da economia doméstica. Seu impacto final, combinado com emissões de 
papel-moeda destinadas a cobrir déficits orçamentários – agravados pela crescente 
importância dos pagamentos relativos ao serviço dos sucessivos empréstimos exter-
nos contraídos para fazer face aos desequilíbrios da conta corrente do balanço de 
pagamentos –, criava pressões inflacionárias, sentidas mais fortemente, conforme 
assinalado, pelas populações urbanas. Como sintetiza Furtado (1976, p. 170), “a 
depressão externa (redução dos preços de exportações) transformava-se interna-
mente em um processo inflacionário”.

5  À GUISA DE CONCLUSÃO

A questão fiscal constituía, na verdade, apenas uma dimensão da fragilidade das 
instituições do governo imperial no sentido de prover uma gestão macroeconômica 
minimamente eficiente. Um dos principais problemas com que se defrontava a 
economia brasileira se dava em relação à dificuldade de adaptação às regras do 
padrão-ouro, que era a base do sistema de trocas no comércio internacional. Na 
definição precisa de Furtado (1976, p. 155):“O princípio fundamental do sistema 
do padrão-ouro radicava em que cada país deveria dispor de uma reserva metálica 
– ou de divisas conversíveis, na variante mais corrente – suficientemente grande 
para cobrir os déficits ocasionais de sua balança de pagamentos”.

O volume de reservas metálicas acumulado por um país representava, na 
prática, sua contribuição “para o financiamento a curto prazo das trocas interna-
cionais”. Essa contribuição se daria “em função de sua participação no comércio 
internacional e da amplitude das flutuações de sua balança de pagamentos”.

O argumento central de Furtado era que o padrão-ouro e seu arcabouço 
teórico, a teoria quantitativa da moeda, eram instrumentos poderosos para a ope-
ração e a compreensão de “economias de desenvolvimento mais ou menos similar, 
com estruturas de produção não muito distintas e com coeficientes de importação 
relativamente baixos” (FURTADO, 1976, p. 156), ou seja, sua validade estava 
associada à realidade europeia. Assim, nesse contexto, o desequilíbrio externo de 
um país que eventualmente importasse mais do que exportasse seria corrigido 
automaticamente nos seguintes termos: ou via deflação de preços, causada pela 
redução do meio circulante decorrente da saída líquida de reserva metálica, que 
estimularia exportações e desestimularia importações; ou via elevação da taxa de 
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juros, consequente à escassez de ouro, que atrairia capitais forâneos, contrabalan-
çando o déficit em conta corrente com um superávit na conta de capital.

É evidente que, mesmo em termos teóricos, deve ser relativizada a ideia 
de que tal correção se daria de maneira “automática”. Na prática, ainda que os 
mecanismos de funcionamento do padrão-ouro se encarregassem de prover eles 
próprios a correção, teria que haver um espaço de tempo para que isso ocorresse, 
e nesse ínterim desequilíbrios no balanço de pagamentos poderiam ocorrer. A 
questão era que:

Nas economias em que as importações constituíam uma reduzida parcela do dispêndio nacional, um 
desequilíbrio ocasional da balança de pagamentos podia ser financiado com numerário de circulação 
interna sem provocar grande redução no grau de liquidez do sistema. O mesmo, entretanto, não se 
podia esperar de uma economia de elevado coeficiente de importações. Neste último caso, um brusco 
desequilíbrio na balança de pagamentos exigiria uma redução de grandes proporções no meio circulante, 
provocando verdadeira traumatização do sistema (FURTADO, 1976, p. 156).

O ponto a destacar aqui é a percepção de Celso Furtado de que não apenas 
o subdesenvolvimento apresenta características próprias (não reconhecíveis nas 
etapas de Rostow), e raízes estruturais diversas das que se constatam nas economias 
desenvolvidas (não redutíveis a uma path dependence), como também as teorias 
convencionais são inadequadas para explicá-lo. Portanto, não se tratava somente 
de descrever uma realidade distinta e/ou de propor ações alternativas. O subdesen-
volvimento exigia a construção de um arcabouço teórico consistente com o objeto 
a ser estudado e capaz de explicá-lo.16

O que conceituamos como subdesenvolvimento é, entretanto, menos a existência de uma economia fun-
damentalmente agrária – teríamos nesse caso tão-somente uma economia atrasada – do que a ocorrência 
de um dualismo estrutural. Este tem origem quando numa economia agrícola atrasada, determinadas 
condições históricas propiciam a introdução de uma cunha de economia tipicamente capitalista, criando-se 
um desequilíbrio ao nível dos fatores – na linguagem dos economistas – com reflexos em toda a estrutura 
social. As condições criadas pelo dualismo estrutural dificilmente podem explicar-se em termos de um 
modelo de equilíbrio estável. O esquema dinâmico de causação cumulativa, elaborado por Myrdal, é de 
muito maior eficácia explicativa neste caso. Dada a existência de duas formas de remuneração do trabalho, 
de duas tecnologias de níveis extremamente diversos, de suas concepções de organização da produção, 
a economia dual é intrinsecamente instável (FURTADO, 1964, p. 79, grifos no original).

Não se pretendeu, neste artigo, realizar uma exegese do pensamento de 
Celso Furtado, e muito menos dissecar a concepção teórica que formula sobre o 

16. Essa seria uma tarefa à qual se dedicaria, nos anos 1950 e 1960, a Cepal, e especificamente no Brasil (até 1964), o Instituto Superior 
de Estudos Brasileiros (ISEB). Sobre a Cepal, ver Bielschowsky (2000); sobre o ISEB, ver Toledo (1978).
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par desenvolvimento/subdesenvolvimento.17 A ideia de reconstituir as origens do 
subdesenvolvimento brasileiro, baseada na releitura da obra fundamental que é 
FEB, se justifica, como enunciado anteriormente, pelo pioneirismo da abordagem 
que adota e, mais que isso, pela constatação permanente da atualidade, vitalidade 
e influência que esta interpretação possui na ciência social brasileira.
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Capítulo 5

A QUESTÃO DA LEI DE SAY E O RETORNO À TEORIA DO 
SUBDESENVOLVIMENTO DE CELSO FURTADO

Salvador teixeira Werneck Vianna

Marcos Vinicius Chiliatto leite

1  INTRODUÇÃO

Ao longo da década de 1990 dominou, principalmente na América Latina, a ideia 
de que o caminho único e correto para o desenvolvimento econômico passava 
pela liberação das forças de mercado. No campo acadêmico, as teorias de cunho 
neoclássico, marcadamente presentes nas escolas novo-clássica e novo-keynesiana, 
predominavam nas universidades e centros de pesquisa. Os aparatos estatais, nessa 
visão, eram identificados como promotores de distorções e ineficiências, e sua presença 
na economia deveria ser minimizada, limitando-se à provisão de bens públicos como 
segurança, justiça e estabilidade monetária. As teorias heterodoxas – keynesianas e 
pós-keynesianas, desenvolvimentistas, marxistas etc. – resistiram em poucos centros, 
quase esquecidas pelo mainstream, marcando sua discordância dos argumentos orto-
doxos, porém com sua capacidade de influência bastante reduzida.

A crescente constatação empírica da inadequação desse paradigma, traduzida 
por taxas modestas de crescimento no mundo subdesenvolvido, aliada à eclosão 
da profunda crise econômica em que a economia global hoje se encontra, vem 
abrindo espaço para uma mudança de paradigma, permitindo que as ideologias 
neoliberais percam credibilidade e abram caminho para abordagens alternativas. 
Nesse contexto, duas considerações se fazem necessárias.

A primeira é a revalorização do Estado e das políticas públicas como meca-
nismos de promoção do desenvolvimento e de proteção da sociedade, em particular 
as mais desfavorecidas, dos efeitos deletérios das fases descendentes dos ciclos 
econômicos, que se exacerbam num ambiente de liberalização e desregulação. A 
segunda é o resgate de autores e de correntes de pensamento identificados com os 
temas das dificuldades intrínsecas ao funcionamento de mecanismos de mercado; 
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do desenvolvimento e do papel do Estado. No terreno da economia, em geral, tal 
movimento vem se dando fundamentalmente em torno de John Maynard Keynes 
e sua importante contribuição acadêmica; e, no caso do Brasil, a figura de Celso 
Furtado ganha merecido destaque.

Após a morte de Furtado, em 2004, certo revival se traduziu numa signifi-
cativa produção de livros e artigos sobre sua obra. Vejam-se, como exemplos, os 
trabalhos de Cepêda (2006); Boianovsky (2006); Mallorquin (2005); Sabóia e 
Cardim (2006); Lima e David (2008). Some-se a isso a própria criação, em 2005, 
do Centro Celso Furtado de Políticas para o Desenvolvimento, cuja presença no 
meio acadêmico se fortalece com a promoção de linhas de pesquisa e concessão 
de bolsas de estudo relacionadas ao tema do desenvolvimento.

Importantes autores do (contemporâneo) pensamento econômico do de-
senvolvimento têm destacado a inegável importância de Celso Furtado, seja para 
a economia política latino-americana e da periferia como um todo, seja para a 
compreensão da problemática do desenvolvimento, como se vê, por exemplo, 
nesta avaliação de Bastos e D’Avila (2008, p. 2):

o pioneiro e fundador dessa tradição [a economia do desenvolvimento] foi Celso Furtado. Furtado não 
apenas teve contribuição central no debate intelectual desde a década de 1950, produzindo, entre outras 
obras, o clássico Formação econômica do Brasil, como participou ativamente como policy maker através 
do relatório CEpal – BNDES, da fundação da SuDENE e da proposta e início da execução do plano trienal 
em 1963. Sua carreira como policy maker foi interrompida pelo golpe militar de 1964, mas sua produção 
acadêmica continuou até sua morte.

Serrano e Medeiros (2001) ressaltam a contribuição estruturalista sobre a 
restrição externa ao crescimento dos países periféricos. Ou, ainda, na compreensão do 
subdesenvolvimento nas suas esferas econômicas e sociais: “Mais do que qualquer 
outro economista, Celso Furtado construiu sua obra buscando as razões funda-
mentais deste padrão. A fratura econômica e social, a heterogeneidade no plano 
econômico e das classes sociais formam a base de seu conceito de subdesenvolvi-
mento” (MEDEIROS, 2004, p. 1).

Apesar do reconhecimento da obra, as discussões acerca do estagnacionismo, 
da poupança forçada ou de alguns dos diversos textos de Furtado talvez tenham 
induzido a uma confusão entre a teoria do desenvolvimento-subdesenvolvimento 
e as formulações de Lewis, Nurkse, Rosenstein-Rodan, por exemplo, que baseiam 
suas conclusões na Lei de Say.

O ponto a ser salientado é que esta suposição de que os argumentos de Furtado 
acerca do subdesenvolvimento se baseiam na Lei de Say tornaria a construção teórica 
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furtadiana frágil. Desse modo, o objetivo deste trabalho é voltar-se à compreensão 
teórica do subdesenvolvimento, entendida como uma importante contribuição de 
Furtado, que prescinde dos postulados da Lei de Say.

É importante ressaltar que não se trata de afirmar que Furtado não tenha traba-
lhado com alguns modelos estilizados de crescimento e acumulação que apresentam 
influência da Lei de Say. Trata-se, sim, de enfatizar que a teoria do desenvolvimento-
subdesenvolvimento não precisa, não se compatibiliza e em nada se relaciona com 
a Lei de Say. Nesse sentido, esta que é a principal contribuição teórica de Furtado 
mantém sua vitalidade na compreensão dos problemas das economias periféricas.

Argumenta-se, neste trabalho, que o subdesenvolvimento está relacionado 
a um padrão de consumo que, em síntese, é oriundo das sociedades do centro do 
mundo capitalista e reproduzido pelas elites das sociedades periféricas. Esse con-
sumo das elites, em Furtado, no entanto, não se relaciona com nenhum esquema 
de Lei de Say. Ou seja, não se trata de uma sequência lógica, segundo a qual: 
elevado consumo implica pouca poupança e, portanto, baixo investimento; então, 
reduzindo-se o consumo, elevar-se-ia a poupança, permitindo mais investimento 
e o subdesenvolvimento estaria em vias de ser superado. Trata-se, como será visto, 
de um padrão de consumo doméstico descolado do grau de avanço das forças 
produtivas e do grau de acumulação de capital.

O capítulo está estruturado em cinco seções: seguindo-se a esta introdução, a 
segunda seção define brevemente a Lei de Say, identificando autores que influenciaram 
teóricos da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal) – entre 
eles o próprio Furtado. A seção 3 recupera as raízes históricas do subdesenvolvimento 
e suas implicações na formação das economias periféricas. Posteriormente constrói-se 
o argumento da teoria do subdesenvolvimento sem a Lei de Say, na seção 4. Por fim, 
na conclusão, seção 5, são apresentadas as considerações finais.

2  A QUESTÃO DA LEI DE SAY

A Lei de Say pode ser sintetizada pela seguinte frase: “A oferta cria sua própria de-
manda”. 1 Isso significa que, no agregado, toda a produção teria uma contrapartida 
de uma renda, que se reverteria na consolidação da demanda por toda a produção. 
Ou, ainda, implica que a poupança determina o investimento.2

1. Say (1983) apresenta a ideia na primeira década do século XIX. Note-se, porém, que Jean-Baptiste Say não definiu como “lei”, tampouco 
criou frases-sínteses como a enunciada no presente parágrafo. Isso se consolidou com o trabalho de Ricardo (1982) na década seguinte.

2. Não constitui objetivo do presente trabalho refutar a lei de Say, o que foi feito por autores do porte de Keynes (2008) e Kalecki (1965) 
na década de 1930 que elaboraram um arcabouço teórico alternativo baseado no princípio da demanda efetiva para desmontar a lei de 
Say. observe-se ainda que na 2a metade do século XIX Marx (1985, v. I, caps. 1, 2 e 3), mesmo sem a formulação do princípio da demanda 
efetiva, fornece elementos para concluir que a existência de dinheiro já é suficiente para interromper o processo de circulação.
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O problema a ser discutido na presente seção é a possibilidade de associação 
entre o postulado da Lei de Say e a teoria do subdesenvolvimento de Furtado, em 
particular no tratamento dado ao consumo.

Nesse sentido, convém explorar as razões dessa associação. De fato, em algumas 
passagens de sua vasta obra (em particular de seus primeiros trabalhos), Furtado 
trata da relação entre consumo e falta de poupança, e até mostra-se simpático a 
autores que usam a Lei de Say; autores esses que tiveram influência na formação 
da Cepal e cujas formulações eram calcadas em elementos da teoria clássica.

Lewis (1969), por exemplo, apresenta uma interessante proposta de pensar eco-
nomias com oferta de trabalho ilimitada. Contudo, o uso da Lei de Say por este autor 
se faz presente na seguinte ideia: “[como] a poupança nos interessa, devemos concentrar 
nossas atenções nos lucros e nas rendas” (LEWIS, 1969, p. 423). E ainda, no mesmo 
texto, mais adiante, conclui que “à medida que o setor capitalista se expande, os lucros 
aumentam relativamente e uma proporção crescente da renda nacional é reinvestida” 
(LEWIS, 1969, p. 454). Assim é que, como concluem Bastos e D’Avila (2008, p. 5), para 
Lewis a “elevação da poupança através do crescimento da produtividade do trabalho não 
acompanhada pelos salários (...) seria capaz de acelerar o crescimento econômico”.

Nurkse (1969), por sua vez, ao tratar de “países mais pobres”, entende que 
o consumo traz prejuízo ao investimento, em clara associação com a Lei de Say: 
“O problema é que (...) conduz diretamente a um maior consumo, ou tenta fazê-lo, 
em vez de conduzir ao investimento. Torna, pelo menos, especialmente difícil 
o aumento da poupança quando do aumento das rendas e dos investimentos” 
(NURKSE, 1969, p. 274).

Rosenstein-Rodan (1969, p. 255-256), tratando do problema das indus-
trializações, também não se desvincula da Lei de Say, tal como se depreende da 
seguinte passagem:

Se um milhão de trabalhadores desempregados fossem retirados do campo e colocados, não em uma 
indústria, mas em toda uma série de indústrias que produziriam o grosso dos produtos em cuja compra 
os trabalhadores gastariam seus salários, o que não era verdadeiro no caso de uma fábrica de sapatos 
seria verdadeiro no caso de todo um sistema de indústrias: seria criado seu próprio mercado adicional.

O próprio Furtado, comentando a série de conferências proferidas pelo 
professor Nurkse no ano de 1951,3 demonstra interesse pela ideia de que “países 

3. Entre julho e agosto de 1951 o professor Nurkse pronunciou uma série de seis conferências no Instituto Brasileiro de Economia, 
as quais levaram Furtado a publicar esse artigo de comentários na Revista Brasileira de Economia em dezembro de 1951. Nurkse, em 
seguida, publicou resposta na mesma revista em março de 1953 consolidando um debate entre os autores. para entender melhor tal 
ponto, ver Bastos (2008).
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subdesenvolvidos” possuem “elevada propensão a consumir”. Isso o leva a pensar 
que, “ao diminuir concomitantemente a propensão a poupar nos países pobres, 
[isso] também reduz o crescimento destes, o que tende a acentuar a disparidade 
entre as rendas reais de países ricos e pobres” (FURTADO, 1969, p. 328). Nesse 
trecho fica clara a presença de elementos da Lei de Say, apesar de, no mesmo artigo, 
o autor também afirmar que “o problema básico dos países subdesenvolvidos 
não estaria (...) do lado da escassez de poupança e sim na falta de estímulos às 
inversões, em razão da limitada capacidade de absorção do mercado” (FURTADO, 
1969, p. 317). Ou seja, é um texto em que o autor aparentemente demonstra certa 
confusão entre os postulados da teoria clássica e o princípio da demanda efetiva. 
Importa observar, além disso, que este é um trabalho anterior a sua formulação da 
teoria do desenvolvimento-subdesenvolvimento,4 e anterior, ainda, a seu clássico 
Formação Econômica do Brasil (FEB).5

Ademais, é interessante observar que, em outras passagens (notadamente de 
obras publicadas ao final de sua vida), Furtado arrisca-se a propor alternativas, 
políticas e agendas de pesquisa a novos pesquisadores, num esforço de contribuir 
para o que ele chamava de “invenção” do desenvolvimento. Visto como um processo 
que se dá historicamente, irredutível a esquemas formalizáveis, que não segue uma 
evolução natural e que “não se resume em resposta a um desafio: é, antes de tudo, 
a manifestação de uma possibilidade” (FURTADO, 1994, p. 37).

No sentido proposto, nota-se que Furtado, eventualmente, tratava da for-
mação de poupança como uma questão importante, como se vê em uma de suas 
sugestões políticas: “[devem se consolidar] estruturas de poder que dificultem 
a absorção do excedente pelo simples processo de reprodução dos padrões de 
consumo dos países ricos e assegurem um nível relativamente alto de poupança, 
abrindo caminho para homogeneização social” (FURTADO, 1994, p. 42, grifo 
acrescentado).

Evidentemente, este tipo de proposta está inserida num contexto amplo de 
argumentação, aqui não reproduzido. O ponto a ser retido é que, apesar desses 
indícios da Lei de Say em trabalhos de Furtado, na construção de sua principal 
contribuição teórica – a teoria do subdesenvolvimento –, esses elementos não estão, 
em absoluto, presentes.6 É o que se procurará explorar nas seções seguintes.

4. Marcadamente com a publicação, em 1961, de Desenvolvimento e Subdesenvolvimento.

5. publicado em 1959.

6. É importante deixar claro que as discussões acerca do estagnacionismo – apresentadas por tavares e Serra (1975) –, da tendência à 
inflação, das influências da teoria da distribuição de Cambridge, ou ainda, da questão da poupança forçada, estão fora do escopo deste 
trabalho. Sobre tais temas ver pereira (2006), Bastos e D’avila (2008), entre outros.
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3  RAÍZES HISTÓRICAS DO SUBDESENVOLVIMENTO

Dissociar a análise histórica e a teoria econômica de Furtado é tarefa difícil de con-
ceber. Furtado parte de uma compreensão da formação da periferia num contexto 
histórico, segundo sua relação com o centro,7 para então, por meio da evolução 
histórica, consolidar uma teoria do desenvolvimento e subdesenvolvimento.

Antes de iniciar a argumentação, é importante ter claro que a ideia do de-
senvolvimento possui diversas dimensões, o que dificulta a compreensão de sua 
essência. A rigor, segundo Furtado (1980), o desenvolvimento se expressa em 
dimensões como: i) a do incremento e da eficácia do sistema social de produção; 
ii) a da satisfação de necessidades elementares da população de forma geral; e iii) 
da consecução de objetivos almejados por grupos dominantes de uma sociedade 
os quais competem entre si na utilização de recursos não reprodutíveis.

A terceira delas é certamente a mais carregada de subjetividade, não por acaso 
envolve disputas políticas e questões ideológicas. Quanto à primeira e à segunda, 
o aumento da eficácia da produção (isto é, crescimento e produtividade) não sig-
nifica que as necessidades básicas da população estejam sendo progressivamente 
atendidas. Ou, ainda, é possível imaginar que uma elevação nos padrões de vida 
pode se dar sem que haja a contrapartida de modificações do sistema produtivo. 
Portanto, vê-se, mesmo que sinteticamente, que desenvolvimento e crescimento 
econômico são conceitos distintos. Desenvolvimento não está alienado à estrutura 
social, além disso, a formulação de um projeto de desenvolvimento exige condições 
ideológicas e políticas para sua concretização.

Esta seção procura discutir as raízes históricas do subdesenvolvimento partindo 
da premissa de que este, na periferia, tal como propôs Furtado, se constitui neces-
sariamente de maneira articulada e concomitante ao desenvolvimento do centro, 
no contexto histórico de formação do sistema capitalista. Num esquema sintético 
do que Furtado chamava de processo de “desenvolvimento-subdesenvolvimento”, 
pode-se entendê-lo como um processo histórico de formação de um sistema eco-
nômico mundial que possui duas faces distintas: i) uma de transformação do modo 
de produção; e ii) outra que reflete a divisão do trabalho inter-regional.

A primeira face trata da transformação das formas pré-capitalistas de produção 
– familiar, senhorial e artesanal –, em um modo de produção capitalista, o que 
ocorre com a progressiva implantação de mercados associados à força de trabalho 
e mediante recursos apropriados privadamente. Essa mudança econômica e social 

7. Sob influência da concepção de “centro-periferia” de prebisch (1982a), ver, por exemplo, Furtado (1986, cap. 10), entre outros.
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permitiu o desenvolvimento da outra face: maiores canais de divisão do trabalho e 
desenvolvimento de melhores técnicas produtivas, em um processo de realimentação 
e ampliação da acumulação. A segunda face, então, trata da divisão inter-regional 
do trabalho pela economia mundial, induzida pelas atividades comerciais.

As raízes históricas do capitalismo estão no mercantilismo e na suplantação 
de uma classe senhorial pela classe burguesa; ademais, o desenrolar da história do 
capitalismo – da revolução industrial na Grã-Bretanha até a ocupação das zonas 
temperadas, tropicais e as industrializações no centro e na periferia – é questão 
importante e complexa, que pode ser vista com mais atenção, por exemplo, em 
Furtado (1965, 1976, 1980, 1996).

Nesse sentido, e numa perspectiva panorâmica, percebe-se que, na segunda metade 
do século XIX, as enormes transformações econômicas e sociais expressavam-se com 
uma considerável aceleração da acumulação de capital e intensificação do comércio 
internacional, ambas associadas a uma divisão internacional do trabalho e a ganhos 
vultosos na produtividade do trabalho, consolidando um crescente fluxo de exce-
dente ao centro – que, nesse período, fundamentalmente, era a Grã-Bretanha.

Em um segundo momento do que Furtado chamou de “evolução do capita-
lismo industrial”, consolidam-se os “sistemas econômicos nacionais dos países que 
formariam o clube das economias desenvolvidas do século [XX]” (FURTADO, 
1996, p. 19). O sucesso dessas economias que conseguiram se desenvolver esteve 
associado à centralização das decisões econômicas, principalmente com destaque 
à participação dos Estados nacionais nos processos sociais de transformação e na 
própria acumulação. Orientação que levou a uma aliança de burguesias industrial, 
comercial, financeira, de proprietários rurais e de uma burocracia estatal em torno 
de um “projeto nacional”. Quanto à acumulação, esta continua a ocorrer no sentido 
do centro e a concentrar-se, também, no centro – agora formado por um grupo 
de países, e não mais apenas pela Grã-Bretanha.

A nova forma de centro, com centralização de decisões no plano nacional, 
facilitou a concentração do poder econômico e abriu espaço para a emergência 
de grandes empresas, as quais passaram a exercer crescente influência e controle 
nos mercados internacionais. Ainda no sentido de uma descrição histórica não 
aprofundada, posterior e progressivamente se desenvolvem grandes empresas 
transnacionais, formação de mercados mundiais, oligopólios, disputas internacio-
nais, grandes guerras, todos com efeitos consideráveis na divisão internacional do 
trabalho, ou influenciando países periféricos a deixarem de ser exclusivos produtores 
de bens agrícolas; mas se mantém, fundamentalmente, o sentido da acumulação: 
ao centro.
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Especificamente sobre o segundo momento, no qual algumas economias 
“tardias” lograram desenvolver-se, pergunta-se Furtado (1996, p. 20): “Por que 
este e não aquele país passou a linha demarcatória e entrou para o clube dos países 
desenvolvidos nessa segunda fase crucial, que se situa entre os anos 70 do século 
[XIX] e o primeiro conflito mundial”.

A resposta, dada pelo autor em termos históricos, não passa pelo livre-mercado. 
Foram esforços fundamentalmente centralizados por Estados com políticas orien-
tadas para esse fim.

À medida que a industrialização avança, aumenta o esforço relativo requerido 
para “dar os primeiros passos” a fim de “entrar no clube dos países desenvolvidos”. 
Como a industrialização em cada época está de acordo com o grau de acumulação 
do centro que lidera o processo, à medida que o tempo passa é mais difícil, e im-
provável, adentrar o grupo dos países desenvolvidos. Afinal, a orientação dos países 
que não lograram o desenvolvimento não foi, nem é, a formação de um sistema 
econômico nacional. Trata-se de completar o sistema econômico internacional 
segundo seus padrões e hábitos de produção, consumo, divisão do trabalho etc. já 
estabelecidos. Destaca Furtado sobre economias subdesenvolvidas:

algumas indústrias surgem integradas a certas atividades exportadoras, e outras como complemento de 
atividades importadoras. De uma forma ou de outra, elas ampliam o grau de interação do sistema econô-
mico internacional. Nas fases de crise, procura-se reduzir o conteúdo de importações de certas atividades 
industriais, o que leva ocasionalmente à instalação de indústrias integradas do sistema econômico no nível 
nacional. assim, por um processo inverso, através de um esforço para reduzir a instabilidade resultante 
da inserção na economia internacional, molda-se um sistema industrial com um maior ou menor grau 
de interação (FuRtaDo, 1996, p. 20 e 21, grifo acrescentado).

Esse sistema econômico industrial se consolida em função de um mercado 
previamente abastecido do exterior, o que é típico de economias subdesenvolvidas. 
Economias estas que, ao longo da hegemonia britânica e do segundo momento 
de ampliação do centro, mantiveram-se fundamentalmente como exportadoras 
de produtos primários.8

Basicamente, nas economias que se desenvolveram ao longo desses dois mo-
mentos, os incrementos de produtividade acompanhavam o processo de acumulação 

8. Vale destacar que Furtado entende que os processos e efeitos nas diferentes regiões do mundo desenvolvido e subdesenvolvido não são, 
de forma alguma, uniformes. a generalização, nesse caso, não invalida o argumento fundamental a ser desenvolvido. Como o autor destaca: 
“o contato das vigorosas economias capitalistas com essas regiões de antiga colonização não se faz de maneira uniforme. Em alguns casos, 
o interesse limitou-se à abertura de linhas de comércio. o efeito do impacto da expansão capitalista sobre as estruturas arcaicas variou de 
região para região, ao sabor de circunstâncias locais, do tipo de penetração capitalista e da intensidade desta” (FuRtaDo, 1965, p. 173).
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e o avanço tecnológico decorrentes da própria dinâmica do centro; ao passo que 
os incrementos de produtividade, nas economias subdesenvolvidas, estavam prin-
cipalmente associados à expansão das exportações.

Ainda com relação a esses dois momentos iniciais, nas economias que se es-
pecializaram em exportações primárias, sem que fossem necessárias modificações 
produtivas, o excedente representava capacidade para importar e acesso a bens de 
consumo. Assim, segundo Furtado, foi pela via da demanda final que as economias 
periféricas se inseriram “mais profundamente” na civilização industrial, o que tem 
implicações fundamentais para a fase posterior da industrialização, pois esta se 
dará com base em padrões de consumo preestabelecidos, que imitam os hábitos 
do centro (ponto-chave para o que se tenta demonstrar neste trabalho).

Em um terceiro momento, a rápida industrialização na periferia é parte de 
um amplo processo de acumulação de capital e oligopolização, no qual empresas 
subsidiárias de países desenvolvidos se espalharam pela periferia – reforçando a 
tendência de reprodução dos padrões de consumo de países com grau superior de 
acumulação, maior desenvolvimento de forças produtivas e renda. Dada a baixa 
renda média relativa nos países periféricos, tais níveis de consumo só são possíveis 
com uma grande concentração de renda, a dita “síndrome de tendência à concen-
tração de renda”.9

É fundamental atentar para o fato de que esses padrões de consumo da 
periferia em nada se relacionam com desperdício ou falta de poupança, o que 
ocasionaria baixo investimento e os problemas da periferia disso decorrentes. No 
subdesenvolvimento, o problema do consumo que imita os padrões do centro 
(dito conspícuo ou exagerado) implica uma dissociação com o desenvolvimento 
das forças produtivas locais e um descolamento com relação ao grau de acumu-
lação da periferia. Tais pontos serão discutidos na seção 4; antes disso, contudo, 
convém explorar a comparação histórica conduzida por Furtado entre os padrões 
de desenvolvimento das economias brasileira e norte-americana.

3.1  Brasil e Estados Unidos: paradigmas de desenvolvimento em confronto

Esse ponto, acerca do motivo por que algumas economias lograram o desenvol-
vimento, e outras não, se repete ao longo de diversos textos de Furtado. Em FEB 
(cap. 18), não é diferente, como demonstra Werneck Vianna (2007). Nessa passa-
gem, analisando comparativamente as evoluções das economias brasileira e norte-

9. a concentração de renda é um fenômeno, expressão, ou ainda, um sintoma do subdesenvolvimento, e constitui um tema que está 
além do escopo deste trabalho.
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americana, Furtado levanta a questão de por que se industrializaram os Estados 
Unidos no século XIX, enquanto o Brasil evoluía no sentido de transformar-se, 
no século XX, numa vasta região subdesenvolvida?

A argumentação de Furtado vai muito além de questões relativas a políticas 
protecionistas, ausentes no Brasil e (supostamente) presentes nos Estados Unidos 
nas épocas de suas respectivas conquistas de independência política. É preciso 
recordar, antes de tudo, que o Brasil, em fins do primeiro quartel do século XIX, 
enfrentava severos desajustes em sua economia. Não havia polo dinâmico na nação 
que recém adquirira a independência; a grande lavoura açucareira encontrava-se em 
crise, dada pela queda dos preços internacionais resultante da forte concorrência 
das colônias antilhanas; o ciclo mineiro já se havia exaurido, e o café só viria a 
ganhar maior relevância pelo menos um par de décadas mais tarde.

Nessa economia – na prática, de matriz ainda colonial – incapaz de gerar as 
indispensáveis divisas para seu desenvolvimento, sobreveio o problema adicional, 
para o já combalido Tesouro Público, das crescentes despesas inerentes ao processo de 
consolidação da independência – inclusive aquelas destinadas ao financiamento das 
incursões militares organizadas para sufocar revoltas e movimentos secessionistas.

Em tais condições, conclui Furtado, a pressão exercida por esses fatores – crise 
do setor exportador e déficits públicos crescentes10  – teria de se resolver, como de 
fato ocorreu, mediante uma forte depreciação cambial. O impacto desta teria sido 
de tal ordem que “se se houvesse adotado, desde o começo, uma tarifa geral de 50% 
ad valorem, possivelmente o efeito protecionista não tivesse sido tão grande como 
resultou ser com a desvalorização da moeda” (FURTADO, 1976, p. 99-100).

Analisando a economia norte-americana, argumenta Furtado que, em fins do 
século XVIII e início do XIX, esta ainda se encontrava fortemente vinculada à eco-
nomia europeia, sendo portanto equivocado associar seu desenvolvimento a medidas 
internas protecionistas. Com efeito, “o protecionismo surgiu nos EUA, como sistema 
geral de política econômica, em etapa já bem avançada do século XIX, quando as 
bases de sua economia já se haviam consolidado” (FURTADO, 1976, p. 100).

Minimizada a relevância de políticas protecionistas, Furtado examina então 
certas condições estruturais que determinaram a formação da sociedade e da eco-
nomia dos Estados Unidos, contrapondo-as à experiência brasileira. Em essência, 
o argumento explora a forma de colonização empreendida na América do Norte, 
em particular na Nova Inglaterra, e o tipo de atividade econômica dominante até 

10. Numa economia voltada para o mercado externo, caso do Brasil até boa parte do século XX, a principal fonte de recursos tributários 
consiste nos gravames sobre o comércio exterior.
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o século XVII, que favoreceram o estabelecimento da pequena propriedade de base 
familiar em larga escala. As comunidades formadas com tal característica, embora 
apresentassem produtividade média inferior à das colônias baseadas na grande 
propriedade exportadora, possuíam, em contrapartida, uma estrutura distributiva 
mais homogênea, além de estarem desvinculadas do compromisso de remunerar 
vultosos capitais a elas externos. “Em conseqüência”, assinala Furtado, “o padrão 
médio de consumo era elevado, relativamente ao nível da produção per capita.” 
E, em contraste com as colônias de grandes plantações, onde renda e consumo se 
concentravam numa reduzida classe de proprietários que se satisfazia com impor-
tações, “nas colônias do norte dos EUA os gastos de consumo se distribuíam pelo 
conjunto da população, sendo relativamente grande o mercado dos objetos de uso 
comum” (FURTADO, 1976, p. 30).

Desta forma, o comportamento dos grupos sociais dominantes dos dois tipos 
de colônia deveria ser necessariamente diferente, correspondendo às distintas estru-
turas econômicas. Nas colônias de caráter primário-exportador, como as Antilhas 
Inglesas, os grupos dominantes estavam profundamente vinculados aos grupos 
financeiros da Metrópole, enquanto nas colônias do Norte, de forma diversa, os 
grupos dirigentes não coadunavam seus interesses com aqueles da Metrópole. Foi 
um fator de enorme valor para o desenvolvimento das “sete colônias” essa inde-
pendência dos seus grupos dominantes em relação ao seu equivalente metropoli-
tano, “pois significava que nela havia órgãos políticos capazes de interpretar seus 
verdadeiros interesses e não apenas de refletir as ocorrências do centro econômico 
dominante” (FURTADO, 1976, p. 31).

Pode-se, pois, perceber que a alteridade estrutural das economias brasileira 
e norte-americana, no fim dos seus respectivos ciclos coloniais, está no cerne da 
argumentação furtadiana. Segundo Furtado (1976, p.101), a classe dominante 
no Brasil era formada por grandes agricultores escravistas, enquanto nos Estados 
Unidos, esta era formada por proprietários rurais de pequeno porte e grandes co-
merciantes urbanos, o que implicava marcantes diferenças sociais, apesar de serem 
as duas populações semelhantes, em ordem de grandeza. 

O próprio Furtado aponta a relação entre as diferentes estruturas com a 
interpretação do que seriam os “verdadeiros” interesses nacionais. Para ilustrar tal 
relação, relata a história de dois importantes personagens, personificações dos inte-
resses dominantes de seus países, ambos discípulos de Adam Smith, pai da nascente 
Economia Política: Alexander Hamilton e José da Silva Lisboa, futuro Visconde de 
Cairu. Enquanto o primeiro se torna um grande defensor da industrialização e da 
intervenção estatal necessária para tanto (tese essa mal compreendida pela classe 

Cap5_Salvador_Marcos.indd   131 17/11/2009   10:43:27



132 SalVaDoR tEIXEIRa WERNECK VIaNNa – MaRCoS VINICIuS CHIlIatto lEItE

de pequenos agricultores de seu país), o segundo, reproduzindo acriticamente o 
aforismo de seu mestre, “crê supersticiosamente na mão invisível e repete: deixai 
fazer, deixai passar, deixai vender” (FURTADO, 1976, p. 101).

A economia norte-americana já possuía bases próprias para uma expansão 
da sua produção interna. Havia uma robusta indústria naval, além da aludi-
da distribuição de renda relativamente pouco desigual, o que lhe adjudicava 
maiores potencialidades para o mercado interno. Não obstante, inúmeros 
fatores contribuíram para o desenvolvimento econômico-social desse país, 
como as guerras napoleônicas, e suas consequências e sua própria Guerra de 
Independência.

Ainda com todos esses estímulos, também com a “lucidez” de alguns dos 
dirigentes do país – que perceberam o real sentido do desenvolvimento econômico 
operado pela Revolução Industrial – e ainda com a grande acumulação de capitais 
decorrente das guerras napoleônicas, não seriam elementos suficientes para explanar 
as transformações ocorridas nos Estados Unidos durante a primeira metade do 
século XIX. O fator econômico dinâmico principal da economia estadunidense, 
ainda que paradoxalmente, seria o setor primário exportador, consubstanciado na 
cultura extensiva do algodão na região Sul do país, representando mais da metade 
das exportações dos Estados Unidos, em valor. Aponta Furtado (1976) que justa-
mente como exportadores de matéria-prima os Estados Unidos assumiram, desde 
os primórdios, a posição de “vanguarda” da Revolução Industrial.

Uma vez que a Revolução Industrial consistiu fundamentalmente, em seu 
princípio, na transformação da indústria têxtil por meio de: i) mecanizar processos 
manufatureiros; e ii) substituir a lã pelo algodão, assim Furtado (1976) constata 
que a Inglaterra introduzia os processos de mecanização, ao passo que os Estados 
Unidos forneciam as gigantescas quantidades de algodão que permitiam, em pouco 
tempo, transformar a oferta de tecidos em todo o mundo.

As bases do processo de desenvolvimento norte-americano resultariam, por-
tanto, de uma combinação de múltiplos fatores, entre eles: uma estrutura econômica 
e social mais homogênea (principalmente nas colônias do Norte) e o consequente 
aparecimento de agentes e instituições políticas aptas a vocalizar os interesses na-
cionais; a ocorrência de eventos violentos, doméstica ou internacionalmente, que 
representaram oportunidades para expandir o sistema produtivo, oportunidades 
estas que foram acertadamente aproveitadas; a estrutura de um polo dinâmico, 
ainda que dado pela grande plantação de algodão para a exportação, permitiu a 
inserção da economia norte-americana na vanguarda da revolução industrial e, 
também, permitiu a incorporação das terras férteis na região do Alabama, Missis-
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sipi, Luisiana, Arkansas e Flórida. Mais do que tudo isso, e talvez mais importante, 
enfatiza-se a ação planejada do Estado, que logrou mobilizar a sociedade norte-
americana para dar seu salto desenvolvimentista. Observa Furtado que tal ação 
fica evidenciada pela política financeira do Estado, concebida por Hamilton, que 
conseguiu transformar os déficits comerciais em dívidas de médio e longo prazo, 
conformando-se em bônus dos governos central e estaduais e construindo, então, 
um fluxo de capitais que teve importância fundamental para o desenvolvimento do 
país; e, também, destaca-se a atuação estatal na construção de uma infraestrutura 
econômica e na promoção de atividades básicas.

Assim, Furtado (1976) interpreta que na primeira metade do século XIX a 
atuação do Estado foi fundamental no desenvolvimento estadunidense. Apenas 
a partir da segunda metade do mesmo século, em que a influência dos grandes 
negócios cresce largamente, é que a ideologia da não intervenção do Estado na 
economia passaria a prevalecer.

Por sua vez, no Brasil, mais do que a ausência do mercado interno, de base 
técnica e de uma classe dinâmica de dirigentes, faltaram aqueles estímulos exter-
nos. Os motivos estruturais para a conformação desse quadro se encontram em 
processos de formação de renda e acumulação de capital do sistema econômico 
escravista, da economia açucareira e, em seguida, na mineira.11 

4  RESGATANDO A TEORIA DO SUBDESENVOLVIMENTO SEM A LEI DE SAY

Tendo em mente a formação histórica do capitalismo, a divisão internacional do 
trabalho e as diferenças entre centro e periferia, pode-se compreender a essência 
da teoria do subdesenvolvimento, e por que esta não possui qualquer relação com 
os postulados da Lei de Say.

No desenvolvimento do capitalismo (desorganização da produção pré-
capitalista, apropriação privada de recursos, novo modo de produção e industria-
lização) nas economias desenvolvidas, os avanços tecnológicos e as transformações 
da indústria foram crescentemente condicionados pela disponibilidade relativa dos 
fatores, com destaque ao fator trabalho. Ou seja, a utilização da oferta de trabalho 
é parte importante da reorientação tecnológica.

11. Foge aos propósitos deste trabalho investigar mais a fundo essa questão. para maiores detalhes, ver Werneck Vianna (2007). Importa 
observar, contudo, a conclusão básica de Furtado, enfatizada pelo autor em tela, de que a compreensão das raízes do subdesenvolvimento 
brasileiro passa pelas formas que assumem os sistemas açucareiro e criatório, no lento processo de decadência que se inicia na segunda 
metade do século XVII. Essas formas, representadas, em última instância, na formação da população nordestina e de sua precária economia 
de subsistência, viriam a se constituir no elemento básico do problema econômico brasileiro, a despeito de ter sido a grande empresa 
açucareira, em seus melhores dias, “o negócio colonial-agrícola mais rentável de todos os tempos” (FuRtaDo, 1976, p. 64).
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Sobre esse tema, vale relembrar um argumento de Marx que parece ter in-
fluenciado Furtado, no qual o desenvolvimento tecnológico do capitalismo e das 
forças produtivas é orientado pela busca do mais-trabalho pelo capital. Retomando, 
brevemente, o capítulo intitulado A lei geral da acumulação capitalista (MARX, 
1985, cap. 23, v. 2) e a interpretação de Furtado (FURTADO, 1986, cap. 2) 
acerca desse capítulo – e da obra de Marx em geral – notam-se uma influência e 
um ponto argumentativo importante.

Marx trata da relação entre o processo de acumulação capitalista e a composição 
orgânica do capital. Isto significa que, entendendo o produto social composto por 
“capital constante”12 (C); “capital variável”13 (V); e pela “mais-valia” (M); a com-
posição orgânica do capital é dada por C/V.14 Apesar de saber-se que a composição 
orgânica varia entre os setores, ou ainda entre empresas de um mesmo setor, a ideia 
central é que com o desenvolvimento do processo de acumulação, as inversões em 
capital constante aumentam mais do que aquelas em capital variável, o que altera 
a composição orgânica do capital.

Isso significa que, caso a taxa de mais-valia (M/V) seja constante, os salários 
reais tendem a subir concomitantemente a uma dotação de capital maior, ou a um 
aumento da produtividade do trabalho. Ou, então, supondo um caso em que os 
salários reais sejam estáveis, a taxa de mais-valia tenderia a subir com a crescente 
dotação de capital e produtividade do trabalho. Portanto, de partida, o investimento 
em máquinas, construções etc. leva a uma procura maior por mão de obra. Os 
trabalhadores em melhor posição de barganha podem pressionar os salários para 
cima: “A procura de trabalhadores pode exceder a oferta e, portanto, os salários 
podem subir” (MARX, 1985 apud FURTADO, 1986, p. 31).

Essa alta de salários, segundo a interpretação de Marx, não perdura por dois 
motivos. Primeiro, porque a alta de salários reduz a taxa de lucros, que pode ame-
nizar o ritmo de acumulação e, então, diminuir a própria procura por trabalho. O 
segundo motivo, e como “alavanca mais poderosa da acumulação” (MARX, 1985 
apud FURTADO, 1986, p. 31), é o instrumento tecnológico, visto pelo autor 
como “poderosa” ferramenta para refazer, manter ou elevar, o exército industrial 
de reserva.

Neste sentido, com a compreensão de que no capitalismo a acumulação 
aumenta a produtividade em correspondência a situações específicas da força de 

12. Consiste em depreciação dos equipamentos, matérias-primas, combustíveis etc.

13. Consiste em salários.

14. Sobre o conceito de mais-valia, ver Marx (1985, cap. 7, livro primeiro, tomo 1).  acerca dos conceitos de capital constante e variável, 
ver Marx (1985, cap. 6, v. 1).
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trabalho e da base produtiva, pode-se imaginar uma lógica segundo a qual – no 
centro do capitalismo – à medida que a economia cresce, os capitalistas empregam 
mais trabalhadores, o que reduz o exército industrial de reserva, tende a elevar os 
salários e a promover uma redução da taxa de lucros; porém, o capital – em “con-
tragolpe” – promove uma revolução tecnológica que permite reformular o padrão 
produtivo, a base de reprodução da força de trabalho, gera ganhos de produtividade 
que permitem elevação do exército industrial de reserva, então reconquistando, ou 
ampliando, patamares de apropriação de mais-valia.

Novamente, o crescimento da economia neste “novo” padrão produtivo 
tende a ocupar trabalhadores, reduzir o exército industrial de reserva e pressionar 
os lucros até um novo “contragolpe” do capital: que reformula bases produtivas, 
refaz o exército industrial de reserva e “reconquista mais-valia”.

Tal processo, em sequência histórica, aliado às conquistas políticas da classe 
operária, engendrou grande avanço técnico e produtivo no centro, que carregava 
consigo padrões e hábitos de consumo específicos e seguia um grau de disponi-
bilidade do fator trabalho. Ou seja, o desenvolvimento das forças produtivas, do 
grau de acumulação de capital e remunerações estariam associados a um padrão de 
consumo específico ao processo de desenvolvimento; não havendo descolamento 
entre as formas de consumo e suas formas imanentes de produção.

Essa lógica estilizada de avanço da acumulação pode ser entendida como 
específica do centro do capitalismo. Na periferia a realidade é diversa. A industria-
lização foi induzida por um processo de substituições de importações15 orientado 
por uma demanda final, sendo que os hábitos desta procura foram consolidados 
previamente por elites que administravam o excedente da agricultura exportadora 
de acordo com os interesses do capital do centro. A economia periférica, em busca 
de um padrão de consumo que imita o centro, “recorta” estruturas produtivas 
das economias desenvolvidas do exterior e “cola” nas estruturas sociais domés-
ticas. Fizeram-se industrializações que sustentavam um padrão de consumo que 
trazia consigo um sistema produtivo que se estabeleceu segundo a acumulação, 
as remunerações e o desenvolvimento tecnológico, social e produtivo do centro 
(tal qual descrito anteriormente). A periferia adentra o mundo da “modernidade” 
orientada pelo consumo, que carrega um padrão produtivo para uma economia 
cujo desenvolvimento das forças produtivas, grau de acumulação de capital e renda 
são inferiores aos do centro. Assim, o subdesenvolvimento se consolida como uma 
formação em que o sistema produtivo se dissocia da própria sociedade: essa é a 
essência do subdesenvolvimento.

15. Sobre o tema, ver tavares (1975).
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Portanto, no centro do capitalismo as inovações técnicas (aliadas aos padrões 
de consumo) se deram paralelamente com a disponibilidade e utilização do fator 
trabalho, remunerações e desenvolvimentos sociais; ao passo que na periferia se 
inseriu um padrão produtivo alienado das estruturas econômicas e da sociedade. 
Assim, se no centro há exploração (no sentido marxista) do trabalho pelo capital, 
na periferia conforma-se uma “superexploração” do trabalho, com grande massa 
da população marginalizada, entregue ao subemprego ou às relações “arcaicas” de 
produção, excluídas do sistema econômico como consequência do descasamento 
entre o sistema produtivo e a sociedade.

Nas palavras de Furtado (1980, p. 88-90):

Nas economias do centro as transformações têm lugar simultaneamente nas estruturas econômicas e 
na organização social: a pressão social faz que a remuneração do trabalho acompanhe a elevação da 
produtividade física desse trabalho, na medida em que esta se traduz em aumento da renda média da 
coletividade. o aumento da remuneração do trabalho modifica o perfil da demanda – e por esse meio 
a alocação dos recursos produtivos – e condiciona a destinação do excedente – e por essa forma a 
orientação do progresso técnico.

Na economia periférica as modificações do sistema produtivo são induzidas do exterior. pelo fato mesmo 
de que essas modificações se limitam – na fase formativa que estamos considerando – a uma reordenação 
do uso de recursos já disponíveis, seu impacto na estrutura social é reduzido ou nulo. (...).

Em síntese, o que caracterizou a formação da periferia foi a dinamização da demanda – modernização – 
em condições de um relativo imobilismo social causado pelo lento desenvolvimento das forças produtivas. 
o que veio a chamar-se subdesenvolvimento não é outra coisa senão a manifestação dessa disparidade 
entre o dinamismo da demanda e o atraso na acumulação reprodutiva. Este tem sua origem na forma 
de inserção do sistema de divisão internacional do trabalho e o primeiro na penetração dos padrões de 
consumo do centro.

a característica básica da economia periférica consiste, portanto, numa dessimetria entre o sistema 
produtivo e a sociedade. Essa dessimetria manifesta-se sob a forma de heterogeneidade social e de 
rupturas de desníveis nos padrões de consumo. Facilmente se identificam nessa economia dois tipos de 
consumidores de comportamentos perfeitamente diferenciados (grifos acrescentados).

Reforçando, entende-se que o consumo de alto padrão tem papel funda-
mental na formação da periferia. Um padrão de consumo que replica o do centro 
foi determinante para a criação de uma dessimetria entre o sistema produtivo e a 
sociedade. A ideia do consumo, portanto, deve ser entendida como fundamental 
no descolamento entre padrão de consumo e padrão produtivo, de acumulação, 
de renda. Desse modo, o consumo das elites e seu papel no subdesenvolvimento 
em nada se relacionam com desperdício de poupança, tampouco com Lei de Say. 
Não constituía a essência do argumento de Furtado a ideia de que se o consumo 
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fosse menor, haveria mais recurso para investimento e o subdesenvolvimento 
estaria em vias de ser superado. O argumento é que o consumo de alto padrão é 
identificado como chave na consolidação do subdesenvolvimento, não como um 
resultado relacionado à Lei de Say.

Sem embargo, essa conclusão já é suficiente para qualificar a ideia de que 
Furtado teria caído na “armadilha teórica da Lei de Say”. Ou seja, na concepção 
do subdesenvolvimento, a teoria de Furtado não postula que “uma parcela grande 
demais [do] excedente era gasta no consumo de luxo ou supérfluo das classes 
dominantes locais, o que faria sobrar pouco para o investimento”, como sugerem, 
por exemplo, Serrano e Medeiros (2004, p. 19).16

4.1  Argumentos adicionais: demanda efetiva, restrição externa e 
“esgotabilidade”

Adicionalmente à argumentação de que a essência da questão do consumo não passa 
pela Lei de Say, é preciso considerar o fato de que Furtado incorpora o princípio 
da demanda efetiva e sua defesa de outras formas de consumo. Uma vez mais, o 
consumo, em si, não é o problema. O que se torna problemático é o seu papel na 
formação do subdesenvolvimento. No que segue, descreve-se: i) defesa de outras 
formas de consumo; e ii) entendimento do autor acerca da demanda efetiva.

Primeiro, apesar de entender as dificuldades – e até mesmo a impossibilidade 
– de superar o subdesenvolvimento, Furtado sempre procurou propor alternativas. 
Uma delas consiste na defesa de novos padrões de consumo. Por diversas vezes 
Furtado criticou a forma de consumo das elites periféricas (como já discutido neste 
trabalho), defendendo, sem mais, que essa fosse substituída por formas de consumo 
que atendessem às necessidades da população e não implicassem a dessimetria 
do subdesenvolvimento.17 Em suas próprias palavras, “(...) a nova orientação do 
desenvolvimento teria de ser num sentido muito mais igualitário, favorecendo as 
formas coletivas de consumo” (FURTADO, 1996, p. 87).

Em FEB, Furtado (1976) pontua a questão do consumo e explicita que o gasto 
em consumo, em si, não é obstáculo no sentido da Lei de Say, mas que consolida 
as deformações já apresentadas. No trecho a seguir, fica claro que o volume de 
consumo estava presente em economias que lograram o desenvolvimento e nem 
por isso teria havido problema de falta de poupança. De modo que a destinação 
do excedente ao consumo, em si, não é o que ocasiona o subdesenvolvimento; mas 

16. para mais detalhes, ver Serrano (2001).

17. Furtado (1996) entende a grande dificuldade dessas mudanças, dado que a orientação do processo de acumulação continua na mão 
de grandes empresas, respaldadas pelas elites nacionais e pela busca da modernização dos padrões de consumo, na forma “invertida” 
discutida; e qualquer mudança passa por uma ruptura, com raízes ideológicas e políticas, forte e difícil de imaginar.
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sim, entre outros fatores, o contexto histórico, as especificidades e consequências 
do consumo que imita o centro.

(...) colônias de pequenos proprietários, em grande parte auto-suficientes, constituem comunidades com 
características totalmente distintas das que predominavam nas prósperas colônias agrícolas de exportação; 
a produtividade média era inferior, mas também o eram a concentração de renda e a parcela da renda 
revertida em benefício de capitais forâneos. Em conseqüência, o padrão médio de consumo era elevado, 
relativamente ao nível da produção per capita. ao contrário do que ocorria nas colônias de grandes 
plantações, em que parte substancial dos gastos de consumo estava concentrada numa reduzida classe 
de proprietários e se satisfazia com importações, nas colônias do norte dos Eua os gastos de consumo 
se distribuíam pelo conjunto da população, sendo relativamente grande o mercado dos objetos de uso 
comum (FuRtaDo, 1976, p. 30-31, grifos acrescentados).

Segundo, é inequívoco que Furtado compreendeu o princípio da demanda 
efetiva. Em Desenvolvimento e Subdesenvolvimento, pode-se ver como o autor tinha 
clara a compreensão do princípio da demanda efetiva; por exemplo, ao descrever 
o desenvolvimento do capitalismo nos países centrais, afirma: “(...) um sistema 
industrial tende a crescer por suas próprias forças, a menos que seja submetido à 
insuficiência de demanda efetiva” (FURTADO, 1996, p. 23).

Novamente em FEB, Furtado deixa bastante claro o entendimento da proble-
mática keynesiana, com elementos de demanda efetiva. Destaque-se, neste sentido, 
sua análise acerca da política de defesa do café mediante a compra de estoques 
efetivada no começo da década de 1930. Esta, como Furtado deixa subentendido, 
teria sido uma política “keynesiana avant la lettre”. Assim é que, referindo-se às 
operações de queima de café, assinala Furtado (1976, p. 192-194) que:

o que importa ter em conta é que o valor do produto que se destruía era muito inferior ao montante 
da renda que se criava. Estávamos, em verdade, construindo as famosas pirâmides que anos depois 
preconizaria Keynes.

Dessa forma, a política de defesa do setor cafeeiro nos anos da grande depressão concretiza-se num 
verdadeiro programa de fomento da renda nacional. praticou-se no Brasil, inconscientemente, uma 
política anticíclica de maior amplitude que a que se tenha sequer preconizado em qualquer dos países 
industrializados. (...).

(...). ao injetar-se na economia, em 1931, 1 bilhão de cruzeiros para aquisição de café e sua destruição, 
estava-se criando um poder de compra que em parte iria contrabalançar a redução dos gastos dos in-
versionistas, gastos estes que haviam sido reduzidos em 2 bilhões de cruzeiros. Dessa forma, evitava-se 
uma queda mais profunda da procura naqueles setores que dependiam indiretamente da renda criada 
pelas exportações. (...).

a diferença real entre a inversão líquida e a acumulação de estoques invendáveis de café residia em que 
aquela criava capacidade produtiva e a segunda, não. Entretanto, esse aspecto do problema tem importância 
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secundária em épocas de depressão, as quais se caracterizam pela subocupação da capacidade produtiva 
já existente. É por esta razão que nessas etapas é muito mais importante criar procura efetiva, a fim de induzir 
a utilização da capacidade produtiva ociosa, do que aumentar essa capacidade produtiva. 

Além disso, há outros elementos que estão além da discussão empreendida 
neste trabalho. Trata-se da questão da restrição externa e da “esgotabilidade”.

As implicações que o consumo traz à restrição externa na periferia, principalmente, 
se relacionam ao uso de divisas para bens supérfluos: o que leva a um diferencial entre as 
elasticidades-renda das importações e exportações, como mostram Serrano e Medeiros 
(2001). Na ideia proposta por Prebisch (1982a, 1982b), uma vez que a periferia seria 
mais especializada na exportação de produtos agrícolas, de baixa elasticidade-renda, e 
na importação de mais produtos industriais, de alta elasticidade, tal contexto causaria 
uma dificuldade em fechar as contas externas e tornaria inevitável que países periféricos 
crescessem (no longo prazo), com taxas inferiores às dos países centrais.

Acerca do tema da “esgotabilidade”, a ideia básica trata de entender certa 
impossibilidade de o alto consumo se tornar viável para toda a população. Além 
da dificuldade de elevar as remunerações de forma generalizada na periferia – dado 
seu baixo grau de acumulação, de desenvolvimento de forças produtivas etc. (como 
discutido anteriormente), adiciona-se outro agravante, qual seja, a esgotabilidade 
dos recursos naturais; afinal, para que todos os povos do mundo tivessem o atual 
nível de consumo diversificado e exagerado dos centros e das elites da periferia, 
haveria grande pressão sobre o estoque de recursos naturais não renováveis, com 
consequências ambientais ainda difíceis de se mensurar.

5  CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por fim, compreendidos o subdesenvolvimento e os aspectos concernentes ao padrão 
de consumo, é interessante deixar claro que o subdesenvolvimento enquanto tal tende a 
persistir na história. Em uma de suas grandes obras, O Mito do Desenvolvimento, Furtado 
entendeu profundamente que as distorções entre o mundo desenvolvido e o subdesen-
volvido, assim como a superação do subdesenvolvimento não são meras questões que 
passam apenas pelo crescimento, ou – muito menos – pela redução do consumo para 
elevar a poupança, o investimento, e superar gargalos estruturais. Caso fosse preciso 
reduzir o consumo e investir mais, o desenvolvimento seria tarefa relativamente simples, 
diferentemente do que ele concluiu. Nas palavras de Furtado (1996, p. 89):

temos assim a prova cabal de que o desenvolvimento econômico – a idéia de que os povos pobres podem 
algum dia desfrutar das formas de vida dos atuais povos ricos – é simplesmente irrealizável. Sabemos 
agora de forma irrefutável que as economias da periferia nunca serão desenvolvidas, no sentido de 
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similares às economias que formam o atual centro do sistema capitalista. Mas, como desconhecer que 
essa idéia tem sido de grande utilidade para mobilizar os povos da periferia e levá-los a aceitar enormes 
sacrifícios para legitimar a destruição de formas culturais arcaicas, para explicar e fazer compreender 
a necessidade de destruir o meio físico, para justificar formas de dependência que reforçam o caráter 
predatório do sistema produtivo? Cabe, portanto, afirmar que a idéia de desenvolvimento econômico é 
um simples mito. Graças a ela, tem sido possível desviar as atenções da tarefa básica de identificação 
das necessidades fundamentais da coletividade e das possibilidades que abrem ao homem o avanço 
da ciência, para concentrá-las em objetivos abstratos, como são os investimentos, as exportações e o 
crescimento (grifos do original).

Feito o esforço da argumentação, espera-se ter evidenciado que o subdesen-
volvimento é um processo histórico particular, um fenômeno específico associado à 
formação das áreas desenvolvidas. O subdesenvolvimento não pode ser confundido 
com uma etapa pela qual tenham passado as economias desenvolvidas; não se 
deve fazer confusão entre país subdesenvolvido e “país jovem”, à Rostow (1966), 
ou mesmo confusões entre “país em desenvolvimento” e “país emergente”, como 
define o Fundo Monetário Internacional (FMI) e grande parte da literatura. Afinal 
o subdesenvolvimento não tende naturalmente a ser superado, pelo contrário, 
persiste e se perpetua.

Tampouco pode o subdesenvolvimento ser compreendido como um problema 
gerado pelo excesso de consumo, que reduz a poupança, contém investimento e 
ocasiona os problemas da periferia. O entendimento do subdesenvolvimento de 
Furtado em nada se relaciona com esse tipo de lógica fundamentada em Lei de 
Say, como argumentado ao longo do presente capítulo.

O subdesenvolvimento é, fundamentalmente, uma formação na qual fica o 
sistema produtivo dissociado da sociedade; gerando, como expressão, os diversos 
problemas econômicos e sociais dos países periféricos e subdesenvolvidos. Nas 
palavras de Sampaio Jr. (2005, prefácio):

o subdesenvolvimento surge quando, ignorando tais diferenças [discrepância entre as economias centrais 
e periféricas quanto à capacidade de elevar a produtividade média do trabalho e quanto ao poder de 
socialização do excedente], as elites que monopolizam a renda impõem, como prioridade absoluta do 
processo de acumulação, a cópia dos estilos de vida dos países centrais, impedindo assim a integração 
de considerável parcela da população aos padrões mais adiantados de vida material e cultural.

A questão do consumo, então, insere-se na definição e orientação desse 
descasamento produtivo-sociedade – ao imitar os padrões do centro e engendrar 
as formações subdesenvolvidas. Mais do que isso, ao pressionar os problemas da 
restrição externa e, também, ao se mostrar inviável a toda população mundial: 
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afinal, a generalização deste estilo de vida pressiona os recursos naturais e as con-
dições do meio ambiente.

Ademais, o consumo, em si, não é problema à teoria de Furtado, senão quando 
associado aos fatores apresentados neste capítulo. O autor reconhecia a importância 
do princípio da demanda efetiva e propunha novas formas de consumo.

Por fim, a recuperação da ideia da persistência do subdesenvolvimento e do 
“mito do desenvolvimento”, empreendida neste trabalho, valida a conclusão de 
que o excesso de consumo no esquema da Lei de Say não é base, nem parte, da 
teoria do subdesenvolvimento, fenômeno este que envolve problemas e dificuldades 
estruturais complexas e mais profundas, não adequadamente assimiláveis sem uma 
abordagem multidisciplinar.

Cumprida esta etapa de entender o subdesenvolvimento sem a Lei de Say, é 
importante seguir-se uma agenda de pesquisa que faça o esforço de incorporar o 
problema da demanda efetiva no quadro da teoria do subdesenvolvimento.
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CAPÍTULO 6

CENTRO E PERIFERIA NO PADRÃO-OURO: QUAL A 
CONTRIBUIÇÃO DE FORMAÇÃO ECONÔMICA DO BRASIL?*

Pedro Paulo Zahluth Bastos

1  INTRODUÇÃO

Este artigo aborda aspectos da estrutura e funcionamento do padrão ouro-libra, 
a partir de uma análise crítica da interpretação de Celso Furtado em Formação 
Econômica do Brasil (daqui por diante, FEB) e de comentadores posteriores a 
respeito da vulnerabilidade monetária e cambial das economias periféricas, e em 
particular o Brasil, integradas ao padrão ouro-libra. A detalhada interpretação 
de Furtado desdobrou-se em alguns escritos posteriores, também de sua autoria, 
como Formação Econômica da América Latina e Teoria e Política do Desenvolvimento 
Econômico. Como outros aspectos da obra de Furtado, a visão que ele apresenta 
nesses livros a respeito do funcionamento do padrão-ouro e de seus impactos sobre 
o Brasil produziu efeito notável no meio acadêmico nacional e induziu algumas 
controvérsias, como veremos.

Internacionalmente, os pontos de vista de Furtado foram de grande originalidade 
ao apresentar uma das primeiras propostas sistemáticas de reavaliação do padrão-
ouro e criticar convincentemente a teoria quantitativa da moeda.1 Como se sabe, 
diferentes versões desta teoria foram usadas desde que David Hume sugeriu, em 
1752, a existência de mecanismos automáticos de ajustamento de desequilíbrios 
cambiais (superávits e déficits), em virtude do impacto da transferência de saldos 
cambiais (ouro ou outras reservas) sobre preços e níveis de atividade. Concebida 

* Este artigo se baseia parcialmente em capítulo não publicado de Bastos (2001). Agradeço a Luiz Gonzaga Belluzzo, Alonso Barbosa 
de Oliveira, Mauro Santos Silva, Paul Singer, Reginaldo Moraes, Rosa Maria Vieira e Wilson Cano pelas sugestões, eximindo-os dos 
erros remanescentes.

1. De fato, os argumentos de Furtado anteciparam muitos dos argumentos revisionistas a respeito das assimetrias do padrão-ouro: a 
resenha de Eichengreen (1985) sobre a literatura revisionista a respeito do padrão-ouro e, em particular, de suas assimetrias, cita apenas 
o texto de Triffin do inverno de 1946-1947 e alguns textos de Alec Ford da segunda metade da década de 1950 como anteriores às 
obras mais conhecidas de Ford (1962) e Triffin (1985), posteriores à síntese de Furtado.
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inicialmente para criticar políticas mercantilistas interessadas na acumulação de 
saldos ociosos de ouro, a teoria quantitativa da moeda serviria posteriormente 
também a outros propósitos ideológicos, como responsabilizar sistematicamente 
a intervenção estatal por desequilíbrios monetários e cambiais. De fato, como 
alegou Furtado, a opinião metalista sobre o funcionamento do padrão-ouro, antes 
de 1930, tendia a culpar as autoridades fiscais e monetárias presumidamente ir-
responsáveis dos países periféricos pelas crises cambiais e inflacionárias que esses 
países experimentavam ciclicamente.

O argumento de Furtado deslocou o foco de análise para a configuração estru-
tural desigual do sistema centro-periferia. Assim como fez na discussão da inflação 
latino-americana nas décadas de 1950 e 1960 – contra a ortodoxia monetária do 
Fundo Monetário Internacional (FMI) –, Furtado enfatizou vulnerabilidades e 
desequilíbrios estruturais das regiões periféricas e mostrou que não se reduziam à 
irresponsabilidade ou ao arbítrio “emissionista” dos gestores da política econômica. 
Seu ponto é que as assimetrias estruturais do sistema centro-periferia desdobravam-se 
em uma dinâmica cíclica da economia internacional que incapacitava as economias 
periféricas de defenderem o regime de câmbio fixo, a cada rodada de deflação das 
commodities primárias e de deterioração dos termos de intercâmbio. Coerente 
com as interpretações estruturalistas da inflação latino-americana, de meados do 
século XX, que viam essa inflação como o produto de estrangulamentos inerentes 
ao modo desequilibrado de crescimento das economias periféricas na fase em que 
se voltaram a substituir importações para o mercado interno, Furtado vinculou os 
desequilíbrios monetários e cambiais na fase anterior a nada menos que à própria 
“orientação para fora” das periferias, mais precisamente, aos desequilíbrios inerentes 
à dependência estrutural de produtos de exportação sujeitos a crises recorrentes.

Em linhas gerais, considera-se aqui que, embora os argumentos de Furtado 
envolvam alguns equívocos e imprecisões, sua mensagem fundamental é correta. 
Ela carece, porém, de certas qualificações, algumas das quais foram feitas ao longo 
do debate acadêmico sobre a vulnerabilidade externa da economia brasileira antes 
de 1930. Além de abordar esse debate, este artigo alega que Furtado não conferiu 
a importância devida ao ciclo financeiro internacional na avaliação da dinâmica do 
sistema centro-periferia durante a hegemonia britânica, em parte por prender-se à 
caracterização cepalina das economias centrais como orientadas “para dentro” e/ou 
dependentes primordialmente de flutuações do investimento doméstico. Como 
veremos, esta caracterização não apreende adequadamente a dinâmica cíclica da 
economia britânica, nem os limites colocados ao ciclo financeiro mundial pela 
adesão britânica ao padrão-ouro.
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Por outro lado, a avaliação da vulnerabilidade cíclica das periferias, que Furtado 
associou, sobretudo, aos ciclos de preços de commodities primárias, também deve 
ser complementada por uma consideração mais detida da dinâmica da dependência 
financeira, ou seja, do impacto de oscilações das importações de capital em economias 
cronicamente endividadas, dependentes da rolagem de seus passivos externos para 
financiar contas correntes deficitárias, em virtude do déficit de serviços (quase sempre 
maior que o superávit comercial, independentemente da fase do ciclo de preço das 
commodities). A consideração dos ciclos de financiamento externo é, aliás, particular-
mente importante para o caso brasileiro, pois a origem dos influxos de capitais não foi 
sempre a mesma da destinação das exportações brasileiras, o que – particularmente 
antes de 1914 – podia provocar descompassos entre seus ritmos.

2  AS CRISES CAMBIAIS BRASILEIRAS NO PADRÃO OURO-LIBRA: CELSO 
FURTADO E SEUS CRÍTICOS

Antes de discutir os argumentos de Furtado, nunca é demais enfatizar a originali-
dade de suas contribuições à luz das interpretações prévias sobre as crises cambiais 
brasileiras. Como o economista frisava (e lamentava), a interpretação das causas 
da instabilidade cambial brasileira foi fortemente marcada pela reprodução dos 
esquemas da teoria quantitativa da moeda. De fato, as crises monetárias e cambiais 
brasileiras foram explicadas por uma “patologia” (a ser curada): a condução er-
rônea da política monetária doméstica. Pouca (se houve alguma) referência se 
fazia a características específicas da economia brasileira que explicassem sua ins-
tabilidade monetária e cambial, tirante a peculiar tendência dos políticos locais a 
desrespeitarem as normas universalmente “sadias” de gestão monetária associadas 
à conversibilidade-ouro da moeda (as “regras do jogo”).

A profusão de políticos e tratadistas que denunciaram a condução errônea 
da política monetária nacional, tendo por referência diferentes versões da teoria 
quantitativa da moeda, atesta a forte presença política e ideológica dos defensores 
de alguma regra de conversibilidade metálica da moeda nacional a uma taxa fixa 
de câmbio: na República Velha, nomes como Rodrigues Alves, Joaquim Murtinho, 
Leopoldo de Bulhões, João Pandiá Calógeras, Ramalho Ortigão, Inglês de Souza, 
Antonio Carlos Ribeiro de Andrada, entre outros, são os herdeiros da tradição dos 
“metalistas” do Império, como Sales Torres Homem, Rodrigues Torres (Visconde de 
Itaboraí) ou Francisco Belisário Soares de Souza (Conselheiro Belisário). É verdade 
que Furtado também teve alguns precursores naqueles que criticavam a “inelasti-
cidade” da moeda atrelada à conversibilidade metálica – pelo menos desde Souza 
Franco e Irineu Evangelista de Souza (Visconde de Mauá) –, particularmente nos 
defensores da reforma monetária na transição do Segundo Império para o período 
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republicano. Alguns desses pioneiros, como Rui Barbosa e Amaro Cavalcanti em 
especial, demonstraram certa compreensão das assimetrias internacionais que mar-
cavam o funcionamento do padrão-ouro e sua relação com a “inconversibilidade” 
da moeda nacional (ver BARBOSA, 1892; CAVALCANTI, 1892).2

Mas sem dúvida foi Furtado quem, apoiado nos argumentos cepalinos que 
ajudava a criar, articulou de forma mais sistemática e coerente a discussão da 
instabilidade monetária e cambial brasileira às características de sua inserção interna-
cional. Apesar de apoiar-se no pensamento cepalino, vale advertir que, na análise 
dos desequilíbrios externos da economia exportadora brasileira depois da transição 
para o trabalho assalariado (ver FEB, caps. 28 e 29), ), o autor não se contentou 
em meramente repetir as teses de Raúl Prebisch (1949) a respeito da deterioração 
secular dos termos de intercâmbio dos países periféricos. Partindo da interpretação 
de Prebisch de que a deterioração secular ocorreria ao longo de variações cíclicas 
ascendentes e descendentes (estas mais pronunciadas que aquelas), Furtado refinou a 
discussão dos ciclos ao enfatizar a importância dos fluxos de capital – ainda que eles 
se mantivessem claramente subordinados, em sua proposta, aos fluxos de comércio. 
A discussão da instabilidade cíclica das exportações seria fundamental para explicar 
a “impossibilidade de adaptar-se às regras do padrão-ouro, base de toda a economia 
internacional no período que aqui nos ocupa” (FEB, p. 155).

O argumento básico de Furtado é que a ordem internacional era de tal forma 
assimétrica que uma economia especializada na exportação de poucos produtos pri-
mários era incapaz de permanecer no padrão-ouro. Os mecanismos de transmissão 
internacional da crise para os países periféricos envolveriam tanto o mercado de bens 
quanto os fluxos de capital. Haveria uma correlação positiva entre a variação cíclica 
das receitas de exportação e dos influxos de capital: a uma dupla bonança (comercial 
e financeira) se seguiria uma dupla penúria assim que uma crise cíclica se verificasse 
nos centros industriais que comandavam os ciclos internacionais. Esses ciclos seriam 
transmitidos ao sistema econômico periférico de modo além de seu controle, de 
maneira que “a crise penetrava neste [isto é, no sistema] de fora para dentro e seu 
impacto alcançava necessariamente grandes proporções” (FEB, p. 163).

2. Para as ideias de destacados metalistas da República, ver Calógeras (1960); Andrada (1923) e Souza (1924) para outros. Sobre as 
controvérsias entre metalistas e papelistas no Império, ver Fernandes (1974) e Andrade (1997). Na eloquente formulação de Furtado: 
“O político brasileiro, com a formação de economista, estava preso por uma série de preconceitos doutrinários em matéria monetária, 
que eram as regras do padrão-ouro. Na moeda que circulava no Brasil via-se apenas o aspecto ‘patológico’, ou seja, sua ‘inconversi-
bilidade’. E ao tentar aplicar a essa moeda ‘inconversível’ as regras do padrão metálico — particularmente aquelas que derivavam da 
teoria quantitativa — era levado a afastar-se mais e mais da realidade. Ao historiador das ideias econômicas no Brasil não deixará 
de surpreender a monótona insistência com que se acoima de aberrativo e anormal tudo que ocorre no país: a inconversibilidade, os 
déficits, as emissões de papel-moeda etc. Todos os esforços se gastam numa tarefa que a experiência histórica demonstrava ser vã: 
submeter o sistema econômico às regras monetárias que prevaleciam na Europa. Esse enorme esforço de mimetismo — que derivava 
de uma fé inabalável nos princípios de uma doutrina que não tinha fundamento na observação da realidade — se estenderá pelos três 
primeiros decênios do século XX” (FEB, p. 160).
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Segundo Furtado, a retração das inversões no centro do sistema (a partir da 
evolução do ciclo industrial doméstico) se traduziria em contração das importações 
e liquidação de estoques, acarretando queda brusca do preço das mercadorias 
importadas, constituídas principalmente de produtos primários fornecidos pelas 
economias dependentes. À melhoria dos termos de intercâmbio (piora do ponto de 
vista da periferia), sobrepôr-se-ia comportamento favorável dos fluxos de capital: 
o aumento das necessidades de liquidez das firmas levá-las-ia a repatriar aplicações 
externas, enquanto o serviço de capitais investidos a longo prazo “contribuía para 
reforçar a posição internacional dos países exportadores de capital nas etapas de 
depressão (…) a crise vem acompanhada, para o país industrializado, de contração 
das importações, baixa de preço dos artigos importados e entrada de capitais” (FEB, 
p. 159). Na periferia, por outro lado, a crise seria experimentada inicialmente por 
meio de uma queda no valor das exportações, sem que a retração das importações 
fosse rápida o suficiente para compensá-la em volume e, menos ainda, em valor (pela 
piora dos termos de intercâmbio). O movimento de capitais apresentaria correlação 
perversa com o comportamento das exportações e dos termos de intercâmbio, 
acompanhando-os: à crise do comércio exterior viria “acumular-se os efeitos da 
rigidez do serviço dos capitais estrangeiros e a redução da entrada desses capitais 
(…) porque numa economia desse tipo a conta de capital da balança de pagamentos 
se comporta adversamente nas etapas de depressão” (FEB, p. 158-159).

As experiências do centro e da periferia seriam, portanto, marcadamente 
assimétricas no padrão-ouro: as flutuações que sofria a capacidade para importar 
de um país periférico tornavam inviável sua adesão à conversibilidade, em função 
de sua excessiva dependência da exportação de produtos primários e da instabili-
dade dos fluxos de capital importados. A variável primordial da dinâmica cíclica 
seria, porém, a receita das exportações. No caso brasileiro, Furtado supunha que 
a dependência em relação às exportações de café tornaria o preço do produto tão 
importante a ponto de determinar as variações da taxa de câmbio (ver FEB, cap. 
28, especialmente p. 163-164). Ele dava importância menor ao comportamento 
cíclico das importações de capital por considerar: i) que os serviços do capital ex-
terno não representassem uma carga excessivamente pesada para as contas externas 
do país; e ii) que, excetuando “conjunturas especiais”, “a entrada de capitais foi 
sempre inferior ao serviço da dívida” (FEB, nota 142, p. 159).

Ainda que Furtado argumentasse que as desvalorizações cambiais acaba-
vam por “socializar o prejuízo” dos exportadores, elas seriam, de acordo com 
ele, o resultado de crises que se apresentavam “como um cataclismo, imposto 
de fora para dentro” (FEB, p. 166) – portanto sujeitas a instabilidades alheias ao 
controle dos gestores da política econômica. Com esse raciocínio ele superaria o 
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argumento reducionista dos tratadistas monetários da Primeira República, para 
os quais a instabilidade monetária e cambial não passava de uma manifestação do 
arbítrio “emissionista” do governo. É claro que ele não desconhecia que a taxa de 
câmbio era um foco de conflito político/ideológico por excelência, tendo iden-
tificado pioneiramente a formação de grupos de pressão favoráveis a políticas de 
estabilidade e/ou apreciação cambial (FEB, cap. 29). Mas apesar de identificar o 
interesse dos exportadores em desvalorizações cambiais, sua interpretação para as crises 
cambiais brasileiras do período não postulou que a instabilidade cambial fosse um 
resultado deliberado por políticas voltadas a satisfazer o interesse corporativo dos 
exportadores. Esta interpretação não é incomum: nas palavras de Villela e Suzigan 
(1973, p. 310), por exemplo, “as medidas de política cambial visavam entre outras 
coisas (…) manter a renda em cruzeiro dos exportadores e, particularmente, dos 
cafeicultores, desvalorizando-se a taxa cambial à medida que se deterioravam os 
preços de exportação.3

A interpretação de Furtado para a vulnerabilidade externa da economia 
brasileira foi objeto de críticas, algo que não nega, mas, sim, confirma a centrali-
dade de sua contribuição. Uma linha de crítica questiona a presumida correlação 
entre as variações do preço internacional do café e a flutuação da taxa de câmbio. 
Argumentando que a taxa de câmbio é influenciada por uma “multiplicidade de 
variáveis”, Oliveira Versiani (1985) realizou exercício que mostra a insuficiência 
explicativa das tentativas de reduzir as variações cambiais às do preço do café, re-
jeitando a hipótese forte de inelasticidade-preço da demanda internacional de café. 
Tomando o período entre 1890 e 1906 (que incluiu um período de depreciação e 
outro de apreciação cambial), rejeitou a hipótese de que receitas de exportação de 
café, quantidades exportadas e preços do produto tenham se movido sempre na 
mesma direção; pelo contrário, caíram juntos apenas em 1898 e 1902, subindo 
juntos apenas em 1900. Em oito dos 14 anos restantes, “as variações percentuais 
nos preços foram acompanhadas por variações percentuais maiores, e em sentido 
contrário, nas quantidades demandadas (…) nos seis anos restantes a taxa de va-
riação das quantidades demandadas foi inferior, e em sentido contrário, à taxa de 
variação do preço” (p. 612). Logo, não se pode utilizar o preço internacional do 
café como variável unívoca (não compensada por variações inversas da quantidade) 

3. Embora sejam mais comuns as análises da política cambial que relacionam o interesse dos exportadores à desvalorização/depreciação 
cambial, alguns trabalhos aprofundaram e qualificaram a afirmação de Furtado de que havia um bloco de interesses articulado a políticas 
de estabilidade/apreciação cambial. De diferentes maneiras, vários autores apontaram que o interesse do governo federal em evitar os 
impactos financeiros negativos da depreciação cambial, em vista do peso dos serviços da dívida externa no orçamento, era reforçado 
por um bloco favorável à estabilidade/apreciação cambial composto por empresas de serviços públicos urbanos, firmas estrangeiras, 
credores externos, importadores e camadas médias urbanas consumidoras de produtos importados. Ver Aureliano (1981), Saes (1981, 
itens 2.4, 3.3 e 4.3, e 1986, cap. 5), Cardoso de Mello e Tavares (1985), Kugelmas (1986, parte 2), Fritsch (1988), Perissinotto (1994) 
e Souza (1995).
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na determinação das receitas de exportação do produto e, portanto, na determi-
nação do valor das exportações brasileiras ou da taxa de câmbio. Por outro lado, 
a importância das exportações de borracha na última década do século XIX e na 
primeira década do século XX complica ainda mais a questão, pois o boom da bor-
racha não acompanhou o último ciclo do preço do café sob mercado livre. Tudo o 
mais constante, as variações da participação do café na totalidade das receitas das 
exportações brasileiras tornam duvidosa qualquer tentativa de tomar os preços do 
café como uma proxy das variações das receitas globais de exportação e, por esta 
via, da taxa de câmbio.4

Ainda que não seja correto presumir que as variações da taxa de câmbio 
seguissem o preço internacional do café, cabe advertir que não é verdade que 
Furtado desconsiderasse a “multiplicidade de variáveis” representada nos outros 
itens do balanço de pagamentos. O argumento dele é que as demais variáveis ou 
acompanhavam ou não contra-arrestavam a influência das exportações. Quanto 
a itens de despesa, argumentava que as importações não se ajustariam tão rapida-
mente a uma queda das exportações e que os serviços de capitais estrangeiros eram 
uma partida dificilmente compressível; e quanto a itens de receita, considerava 
outras variáveis (além do preço do café, as quantidades exportadas de café e outros 
produtos primários, e o comportamento dos fluxos de capital, por exemplo), mas 
acreditava que as demais determinantes das receitas cambiais tendiam a variar 
conjunta, e perversamente, com as flutuações do preço do café – hipótese que, 
como vimos, Oliveira Versiani refutou no que tange às receitas de exportação. 
Por sua vez, para Furtado, os influxos novos de capital sequer chegariam, a não 
ser excepcionalmente, a compensar os serviços do estoque já existente de passivos 
externos; ademais, os novos influxos presumidamente se correlacionariam positi-
vamente com a variação das exportações, tendendo a contrair-se junto com elas 

4. Neste particular, Oliveira Versiani (1985, p. 604-609) rejeita como regra geral que as variações na receita do café determinassem as 
variações nas receitas gerais de exportação; como proporção da variação global das exportações explicada pelas variações das receitas 
de café, os índices variam em uma amplitude que vai de 3,5% em 1860-1869 a 99,7% em 1870-1879, a 89,1% em 1880-1889, e 
a 34,63% em 1890-1906: “(…) se o decréscimo das receitas de exportação nos anos 1896-1898 se explica significativamente pelo 
desempenho das exportações de café, a recuperação da virada do século se deve a todos os produtos, café, borracha e demais (a 
borracha liderou as variações entre 1903-1905)”. Para uma discussão dos diferentes complexos econômicos regionais e seus produtos 
de exportação, ver Cano (1990, cap. 1). Discutindo os três ciclos de preço do café no período de mercado livre (de 1856-1857 até o 
Convênio de Taubaté de 1906), Delfim Netto (1979), Peláez (1971) e Peláez e Suzigan (1981) também rejeitaram a hipótese de forte 
inelasticidade-preço da demanda internacional de café: nas conjunturas de declínio dos preços do café, o aumento das quantidades 
exportadas frequentemente compensava (pelo menos em parte) o impacto negativo dos preços unitários sobre as receitas totais de 
exportação de café (tirante as demais exportações). De diferentes maneiras, outros autores sobre-estimaram o comando das variações 
do preço internacional do café sobre as variações da taxa de câmbio (ver VERSIANI, 1980, p. 15-17): “(…) Variações nos meios de 
pagamento e nos preços do café explicam estatisticamente a maior parte das oscilações na taxa de câmbio, desde 1860 até os primeiros 
anos do século XX. Aparentemente, era o mercado de café que em geral impunha seus movimentos cíclicos ao mercado cambial. É 
provável, além disso, que os fluxos de capital estrangeiro reforçassem aquela tendência. Os preços do café eram geralmente vistos como 
um índice do estado e das perspectivas da economia, de modo que um aumento nos preços funcionava como estímulo ao investimento 
externo (…)”; ver também Cardoso (1981, p. 96-97).
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no momento em que os países centrais, entrando em recessão e transmitindo seus 
efeitos aos países periféricos, reduzissem tanto sua demanda por importações quanto 
suas exportações de capital – além de repatriarem capitais a curto prazo. A crítica 
a Furtado, portanto, não deve apoiar-se no argumento de que ele não considerara 
toda a “multiplicidade de variáveis” que influenciava o balanço de pagamentos e 
a taxa de câmbio. A discussão deve ser direcionada à verificação das hipóteses que 
ele defendia quanto ao comando das variações do preço do café sobre a totalidade 
das receitas de exportação e sobre o comportamento dos fluxos de capital.

Para lhe fazer justiça, entretanto, deve-se lembrar que Furtado associava a 
tendência de desequilíbrio externo à economia exportadora com base na exploração 
do trabalho assalariado. Na economia baseada no trabalho escravo, segundo ele, a 
limitação dos fluxos monetários ao comércio exterior e a inexistência de um mer-
cado interno relevante impediriam o funcionamento do multiplicador da renda 
monetária que, posteriormente, faria com que a demanda de importações tendesse 
a crescer mais que as exportações.5

Como na crise iniciada em meados da década de 1870, o país ainda não 
transitara para o trabalho assalariado, a avaliação do argumento de Furtado deve 
partir da década de 1890. No entanto, na grande crise cambial da década de 
1890 – a conjuntura por excelência na qual se deveria esperar o comportamento 
perverso entre influxos de capital e termos de intercâmbio, segundo o autor –, o 
que é marcante é o lag temporal entre a retração dos fluxos de capital e a retração 
das receitas com exportações de café, e não sua simultaneidade.6

De fato, as evidências não apoiam o argumento de Furtado: os preços interna-
cionais do café não explicam as variações nos movimentos de capitais na década de 

5. “Como se apresentara esse problema na antiga economia exportadora-escravista? Quando existiu em forma pura, essa desconheceu 
por natureza qualquer forma de desequilíbrio externo. Sendo a procura monetária igual às exportações, é evidente que toda ela poderia 
transformar-se em importações sem que por essa razão surgisse qualquer desequilíbrio. É quando a procura monetária tende a crescer 
mais que as exportações, que começa a surgir a possibilidade de desequilíbrio. Esse desajustamento está intimamente ligado ao regime 
de trabalho assalariado, como é fácil perceber” (FEB, p. 157).

6. Apenas a título de aproximação à dinâmica anterior a 1890, cabe lembrar que na segunda metade do século XIX, as conjunturas 
caracterizadas por grandes influxos de capital — tomando como proxy da disponibilidade de capitais externos as novas colocações de 
títulos da dívida pública externa, para as quais os dados são menos duvidosos — foram o biênio final da década de 1850 e a primeira 
metade da década de 1860, a primeira metade da década de 1870 e, finalmente, a segunda metade da década de 1880. Estas conjunturas 
coincidiram aproximadamente com as fases cíclicas de crescimento das exportações de capitais britânicas, de maneira que as entradas de 
capital no Brasil eram senão parte de um boom internacional (ver BOUÇAS, 1955;  ABREU, 1985, sobre dados da participação brasileira 
no boom; COTTRELL, 1975, cap. 3, para a identificação dos ciclos de exportação de capitais britânicos). Por outro lado, as fases expan-
sivas dos ciclos dos preços internacionais do café foram as de 1856-1857 a 1863-1864, 1868-1869 a 1873-1874, e de 1886-1887 até 
1894-1895. Sendo assim, à exceção da década de 1890, as conjunturas de aumento dos preços do café coincidiram aproximadamente 
com as fases expansivas da entrada de capitais, e vice-versa para as fases de retração. Este resultado deve ser relativizado, porém, pois 
as fases expansivas dos preços internacionais do café não coincidiram sempre com as fases de melhoria dos termos de intercâmbio: a 
média dos termos de intercâmbio foi melhor entre 1863 e 1866 e entre 1874 e 1884 do que no interregno 1867-1873, mas foi este 
interregno que coincidiu com a segunda fase expansiva dos preços do café. Para séries históricas de termos de intercâmbio, ver Gonçalves 
e Barros (1982) e IBGE (1987-1990, p. 551-553).
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1890, na qual o mil-réis sofreu um movimento de depreciação cambial cumulativa 
a partir de 1890, embora os preços internacionais do café se mantivessem elevados 
pelo menos até 1894-1895. Isto se explica porque os influxos de capital sofreram 
uma significativa retração depois do boom dos últimos anos da década de 1880 e 
da crise do Barings Brothers em 1890, provocada por fracassos com investimentos 
na Argentina que contraíram os mercados internacionais de capitais, especialmente 
para a América Latina, por alguns anos. A partir de 1895-1896, a queda dos preços 
do café reforçou os impactos negativos da contração financeira, porém em uma 
sequência rigorosamente inversa à que Furtado sugerira – para ele, a crise trans-
mitida pelos centros à periferia afetaria inicialmente os mercados de exportação 
e, em sequência, não seria compensada, mas reforçada pelo comportamento de 
retração dos influxos de capital; surpreendentemente, não fez nenhum comentário 
ad hoc para proteger seu argumento em face do lag temporal entre a retração dos 
influxos de capital e a retração das receitas com exportações.

Mas se a simultaneidade cíclica presumida por Furtado entre o comporta-
mento perverso dos fluxos de comércio e financiamento não se verificou na década 
de 1890, isto não parece ser suficiente para corroborar tentativas de inverter o seu 
argumento – propondo, em vez da correlação positiva (e perversa) entre retração 
de fluxos de capital e comércio, a existência de uma correlação negativa (e benigna) 
entre seus movimentos (como propôs FRANCO, 1988, 1990, 1991). Resenhan-
do argumentos a respeito da correlação entre exportações de capitais e termos de 
intercâmbio para a Grã-Bretanha, Franco argumentou que:

No caso de uma correlação positiva, tem-se que as exportações de capital (britânico) teriam certo caráter 
compensatório (para os países periféricos importadores de capitais), ou seja, se expandiriam em resposta a 
dificuldades na conta corrente provocadas por movimentos adversos nos termos de intercâmbio, financiando 
esses desequilíbrios (…) Isto vem a ser, do ponto de vista dos países periféricos, uma relação negativa entre 
termos de troca e entradas de capital, o que desautoriza a visão furtadiana ao menos ao nível do balanço de 
pagamentos da Grã-Bretanha (…) Em resumo, parece não haver uma articulação perversa consistente entre 
termos de troca e movimentos de capital. É preciso notar que este resultado nada tem de surpreendente, 
pois afinal boa parte das entradas de capital nesses anos era composta de empréstimos públicos federais 
de natureza compensatória, isto é, obtidos em função de dificuldades cambiais correntes ou antecipadas. 
Por definição, este tipo de entrada articulava-se de forma benigna com o estado das contas comerciais, pois 
tinha como propósito mais ou menos explícito financiar períodos difíceis. Mesmo que as entradas autônomas 
se articulassem perversamente com os termos de troca, não seria possível construir um argumento a priori 
em favor da articulação perversa (FRANCO, 1991, p. 30-31 e p. 69-71, itálicos no original).

Surpreendentemente, este argumento desrespeita evidências estatísticas para a 
década de 1890. Quanto ao comportamento dos fluxos autônomos de investimento 
na década de 1890, eles retraíram-se entre 1891 e 1895 para recuperar-se em 1896, 
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precisamente quando os termos de troca assumiram tendência declinante, isto é, 
os fluxos autônomos de capital de risco não se articularam perversamente com os 
termos de troca. O contrário é verdade para os fluxos compensatórios: quando a 
tendência declinante dos termos de intercâmbio consolidou-se a partir de 1896, 
fluxos compensatórios novos se comportaram perversamente até a negociação do 
funding de 1898.7

7. De fato, os influxos registrados para 1896-1897, na própria estimativa de Franco (1991, p. 40), foram parcialmente resultado das 
entradas defasadas do empréstimo compensatório de 1895, e ainda assim eram insuficientes para compensar sequer os serviços anuais 
do estoque de dívida. Surpreende que estas evidências estatísticas sejam desrespeitadas por ele, porque Franco (1991, cap. 3) fez um 
louvável esforço para consolidar novas estimativas para o balanço de pagamentos entre 1870 e 1900 – de maneira que não se pode 
criticá-lo por desconhecê-las.

TABELA 1
Evolução dos termos de intercâmbio e investimentos diretos estrangeiros (IDE) no 
Brasil – 1891-1899

Anos 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899

Relação de troca      82     83   100   91   88      76      61      58      54

IDE 1.132 –166 –306 –84  221  2.406 2.388 3.867 7.832

Fontes: IBGE (1987-1990, p. 551-552), Castro (1979, p. 83) e Franco (1991, p. 54).

Nota: Para a relação de troca o ano-base é 1893 = 100.

Os valores para o IDE estão cotados em UK£milhares e são ajustados para desconto médio de 15% seguindo a proposta de 
Franco (1991, p. 52), pois os dados brutos de Castro (1979) representam autorizações para investimento (e não gastos efetivos); 
os anos com desinvestimento são tratados sem desconto. Todos os dados de IDE devem ser tratados com cautela, pois não se 
conhece a magnitude da sobre-estimação dos lançamentos efetivos.

O problema teórico do argumento de correlação negativa (e benigna) é que, 
diante da iminência da insolvência externa, não se pode supor que os financia-
mentos compensatórios respondessem automaticamente à piora dos termos de 
intercâmbio. Reduzindo o argumento ao absurdo, ele valeria se o governo fede-
ral brasileiro dispusesse de algo como a facilidade de um overdraft junto à casa 
Rothschild, que o permitisse sacar a descoberto novos recursos líquidos sempre 
que a necessidade surgisse. Na realidade, o acesso do país importador de capitais 
à liquidez internacional não era automático e imediato. Se fosse, não haveria, a 
rigor, assimetrias monetárias e financeiras relevantes entre os países exportadores 
e importadores de capital, no que tange à capacidade de induzir fluxos internacio-
nais de capitais e gerenciar a distribuição da liquidez internacional. Quanto a esta 
capacidade de gerenciamento da liquidez internacional, a existência de assimetrias 
internacionais é inquestionável: enquanto manipulações autônomas de taxas de 
desconto podiam induzir influxos de capital a curto prazo nos países exportadores 
de capital, o acesso de países periféricos a aportes “emergenciais” de liquidez, em 
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situações de crise, era frequentemente condicionado pela imposição das opiniões 
dos credores a respeito das formas de condução da política econômica adequadas 
à solvência externa. De fato, era necessário passar por todo um demorado ritual 
de negociação de condicionalidades para a emissão de novos títulos federais asso-
ciados a programas de consolidação – funding – da dívida externa pública, antes 
que influxos compensatórios pudessem vir a contrabalançar a piora dos termos 
de intercâmbio e, na hipótese de Franco, a retração das entradas voluntárias e 
autônomas de capital.

Sendo assim, tomar os recursos originados de renegociações da dívida como 
um canal benigno de atenuação das assimetrias internacionais é distender a cre-
dulidade para além do razoável. Ao contrário, as ocasiões de consolidação e rees-
calonamento da dívida eram determinadas pela iminência da insolvência externa 
a que o país devedor era levado em função das vulnerabilidades envolvidas em sua 
inserção financeira e comercial internacional, geralmente em condições de flagrante 
enfraquecimento de sua posição negociadora diante dos credores. Com efeito, a 
imposição de condicionalidades para o funding da dívida externa e a renegociação 
limitada das condições impostas manifestam a vulnerabilidade externa do país 
devedor no momento em que as assimetrias internacionais apresentavam-se de 
uma das formas mais explícitas possível, no quadro das relações internacionais do 
período – na forma de interferências externas na condução soberana das políticas 
econômicas de Estado.8

A verdade é que mesmo com um lag temporal, a retração dos termos de in-
tercâmbio e das receitas de exportação reforçou os impactos negativos da contração 
financeira no biênio 1896-1897. A situação de iminente insolvência financeira 
externa acentuou a depreciação cambial e forçou o país à renegociação da dívida 
pública externa em 1898, em uma posição de grande inferioridade diante dos cre-
dores internacionais. Assim, embora a simultaneidade cíclica proposta por Furtado 
entre deterioração dos termos de intercâmbio, retrações das receitas de exportações e 
influxos de capital não tenha se verificado na década de 1890 exatamente da forma 
como ele propunha, o argumento básico que utiliza não é de todo incorreto. Ou 

8. Sobre a relação entre finanças internacionais e diplomacia, antes de 1914, ver Feis (1974) e Cain e Hopkins (1993). No caso do 
funding de 1898, uma das condicionalidades impostas foi a hipoteca das receitas da alfândega do Rio de Janeiro, a ser estendida a 
outras alfândegas caso a solvência externa não fosse recuperada. A semelhança deste esquema de tributação indireta com esquemas 
fiscais característicos de relações império-colônia típicas do período não deve ser subestimada. E embora o negociador brasileiro do 
funding loan de 1898, o presidente eleito Campos Salles, conseguisse negociar relaxamento dos termos originalmente propostos pelos 
banqueiros ingleses, o acordo final foi assinado em condições fortemente coercitivas: documentos analisados por Palazzo (1999) e Bueno 
(1995) atestam que as lideranças políticas brasileiras – Prudente de Morais e Campos Salles à frente – temiam que uma moratória 
unilateral pudesse levar a uma intervenção armada. Ou seja, a cooperação negociada era temperada pela ameaça de coerção militar, 
como o próprio Salles (1908, cap. 5) admitiu em suas memórias.
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seja: as assimetrias internacionais no padrão-ouro eram marcantes o suficiente para 
incapacitar uma economia periférica como a brasileira a preservar-se de desequi-
líbrios externos abruptos, que lhe eram transmitidos em função da instabilidade 
cíclica dos fluxos de capitais e comércio de que dependia.

3  NOVAS QUALIFICAÇÕES AO ARGUMENTO DE CELSO FURTADO

O problema da concepção de Furtado não é enfatizar as características assimétricas 
das relações entre países centrais e periféricos no padrão-ouro. O problema está 
mais em não qualificar suficientemente seu argumento genérico (a transmissão da 
crise de economias cêntricas presumidamente voltadas “para dentro” em direção 
às economias periféricas voltadas “para fora”) com uma análise mais detida de 
características particulares da hegemonia britânica e da inserção brasileira nesta 
ordem internacional. No que tange à crise cambial da década de 1890, por exem-
plo, Furtado desconsiderou que não se pode identificar o lugar de destinação das 
exportações brasileiras, particularmente as de café, e o lugar de origem dos fluxos 
de capital para o Brasil.

Até 1914, o predomínio das exportações de capitais britânicas nos influxos 
de capital no Brasil era inquestionável e, como mencionado, elas sofreram grande 
descontinuidade depois do boom da segunda metade da década de 1880 (ver RIPPY, 
1959; STONE, 1977; ABREU, 1987).9 A preferência dos ingleses pelo chá, 
porém, fazia com que a importância do mercado britânico para as exportações 
de café não acompanhasse a importância do mercado de capitais londrino como 
fonte das importações brasileiras de capital. Desta maneira, não se pode (como fez 
Franco em sua crítica a Furtado) inferir sem qualificações o sentido da correlação 
entre fluxos de comércio e capital no Brasil da presumida correlação predominante 
na Grã-Bretanha. Ainda que uma crise financeira no mercado londrino afetasse 
a demanda britânica de commodities, as exportações brasileiras, particularmente 
café, poderiam ser sustentadas caso outros mercados mantivessem a expansão 
por mais tempo. Com efeito, além das exportações de borracha, isto explica o lag 
entre a retração dos influxos de capitais e a retração das exportações de café na 
década de 1890.10 Se o mercado britânico fosse o principal mercado de destinação 
das exportações, a simultaneidade da contração das exportações de bens e das 

9. Para a crescente ascendência norte-americana posterior à Grande Guerra, ver Singer (1997), Valla (1978) e Stallings (1987).

10. Cite-se um reconhecido especialista: “(em 1887) os preços em moeda nacional subiram mais (quase 60%) do que os preços inter-
nacionais (cerca de 30%). Os cafés plantados neste ano (e, evidentemente, os plantados em 1886, onde o aumento de preço foi de 
apenas 11%) tornaram-se adultos em 1891(…) Quando os aumentos de produção chegaram ao mercado (1890), já não encontraram 
o mesmo ambiente de euforia da procura, pois a economia europeia sofria novo movimento depressivo. Como, entretanto, a economia 
norte-americana, protegida pelas barreiras da tarifa MacKinley, manteve-se ainda em prosperidade até 1893, os preços sustentaram-se 
em nível relativamente elevado, apesar do aumento maciço de oferta em 1891/2” (DELFIM NETTO, 1979, p. 19).
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importações de capital — postulada por Furtado para explicar a vulnerabilidade 
externa da economia brasileira — teria se verificado na crise da década de 1890. 
Ao contrário, o impacto de choques externos nos mercados de bens e capital não 
se verificou como propunha a estilização teórica de Furtado, porque a inserção 
comercial brasileira tinha características peculiares não redutíveis à caracterização 
genérica como economia periférica.11

Porém, uma simultaneidade maior na retração das receitas comerciais e finan-
ceiras marcaria as crises cambiais posteriores à década de 1890. Breve alusão a duas 
particularidades destas crises ajuda a explicar esta simultaneidade: i) a crescente 
globalidade das crises econômicas; e ii) a fragilidade financeira dos esquemas de 
valorização do café.

De fato, uma característica marcante das crises internacionais iniciadas em 
1913-1914, 1920-1921 e 1929-1930 foi sua simultaneidade global – ao contrário 
da crise da década de 1890, quando o sobrefôlego da expansão norte-americana 
sustentou a demanda e o preço internacional do café, a despeito da grande retração 
dos influxos de capital observada na virada da década. Nas três outras crises 
internacionais citadas, as reversões nos continentes europeu e norte-americano 
ocorreram quase simultaneamente. Se na conjuntura imediatamente anterior à 
Grande Guerra esta simultaneidade pode ser explicada pela posição devedora da 
economia norte-americana, nas crises da década de 1920 pode ser explicada por 
sua posição credora.

Antes da guerra, a reversão do último ciclo de exportações de capital do padrão 
ouro-libra clássico foi especialmente aguda, pois as rivalidades diplomáticas e 
a expectativa de conflito militar levaram, desde meados de 1912 (antes, para a 
Alemanha), a elevações competitivas de taxas de juros, a repatriações de capital 
e à liquidação de reservas em moeda externa, em vista de dúvidas quanto à sua 
conversibilidade futura. No final de junho de 1914, a contração abrupta das 
exportações de capitais britânicas sobrepôs-se ao movimento prévio de perda de 
reservas de ouro nos Estados Unidos e acentuou a crise financeira estadunidense. 
Quando a atividade industrial e financeira estadunidense se recuperou sob o im-
pacto do crescimento das exportações para a Europa no início de 1915, chegou 
tarde para impedir a queda de preço das commodities em 1913-1914. Em 1920-
1921, inversamente (como no final da década de 1920), os Estados Unidos não 

11. Para uma discussão das defasagens na transmissão da crise internacional entre 1888 e 1893, ver Kindleberger (1995). Não surpreende 
que, buscando testar a correlação econométrica entre as variações dos influxos de capital e as variações dos termos de intercâmbio para 
todo o período 1870-1900, Franco (1988 e 1991) e Fritsch e Franco (1992) não encontraram um padrão de correlação estatisticamente 
significativo (ao contrário da hipótese de correlação perversa simultânea sugerida por Furtado), pois as correlações se mostraram muito 
variáveis no período como um todo.
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mais absorveriam, mas transmitiriam tensões internacionais: no início e no final 
da década, a escassez internacional de dólares foi experimentada sob o impacto de 
repatriações de capitais para os Estados Unidos que induziram elevações competitivas 
de taxas de juros, internacionalmente, e que de início afetaram particularmente 
os mercados de commodities, depois do boom do imediato pós-guerra. A simul-
taneidade e a abrangência dessas crises, afetando tanto mercados de destino das 
exportações de commodities quanto mercados de origem das importações de capitais, 
impactaram severamente uma economia dependente do contexto internacional 
como a brasileira.12

A dependência brasileira era acentuada pela tendência interna à sobreacumulação 
na incorporação de terras para a lavoura cafeeira. Analisando a crise da economia 
cafeeira (FEB, cap. 30), Furtado identificou como o motivo básico da crise do 
modelo econômico para fora a existência de um “desequilíbrio estrutural entre 
oferta e procura (…)[inerente às] características próprias de uma atividade eco-
nômica de natureza tipicamente colonial, como era a produção de café” (p. 182). 
Segundo ele, este desequilíbrio resultaria do fato de que a demanda internacional 
de café era relativamente inelástica ao aumento da renda nos países importadores 
e à redução de preço no varejo, enquanto o investimento em ampliação da ca-
pacidade de oferta era muito elástico a preços favoráveis. Sabe-se também que o 
prazo de maturação da planta criava uma defasagem de cerca de cinco anos entre 
a sinalização corrente dos preços de mercado para o investimento, e a entrada em 
operação da nova capacidade de produção. Desta maneira, a maturação e/ou o auge 
de produtividade de novas lavouras frequentemente ocorria depois da reversão do 
contexto internacional favorável que havia estimulado os investimentos, forçando 
para baixo os preços com a expansão descontrolada da oferta.13

A tendência ao desequilíbrio estrutural era reforçada sempre que os preços 
internos do produto fossem mantidos elevados em conjunturas de depreciação cambial 
(como na década de 1890), ou graças à operação de programas de sustentação dos 
preços através do financiamento da retenção de estoques excedentes, ou seja, dos 
esquemas de “valorização” depois de 1906. Ao preservar preços remuneradores 
graças à retenção de excedentes, os programas de valorização do café acabavam 

12. Para análises da transmissão internacional da crise financeira em 1913-1914, ver Brown (1940, cap. 1), Cecco (1974, cap. 7), Yeager 
(1976, cap. 16) e Eichengreen (1992, cap. 3); quanto às crises da década de 1920, especialmente para o advento das conjunturas de 
escassez de dólares, Brown (1940, caps. 20-21, 24, 27-28), Kindleberger (1973[1986], caps. 2-3, 5-6), Yeager (1976, caps. 16-17), 
Aldcroft (1985, caps. 3, 10-11) e Eichengreen (1992, caps. 4, 7 e 8).

13. A existência desta defasagem é um aspecto central da explicação dos ciclos de preço do café por Delfim Netto (1979), para quem o 
surgimento do “problema do café no Brasil”, em meados da década de 1890, ocorrera porque a grande depreciação cambial naquela 
década criara uma defasagem entre os preços internos e internacionais do produto e induzira ao alongamento do ciclo de investimento 
em novas plantas (ver p. 15-28).
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postergando a crise, mas reforçando o desequilíbrio estrutural a longo prazo ao 
estimular a superexpansão da capacidade de produção.14

À medida que eram financiados com capitais externos, os programas de va-
lorização do café também tendiam a reforçar a correlação positiva e perversa entre 
retração de influxos financeiros e receitas comerciais. Ao discutir o financiamento 
dos programas de valorização do café a partir de 1906, Furtado apresentou o 
problema (FEB, cap. 30): enquanto permanecesse a conjuntura de crescimento 
vegetativo da demanda internacional de café e a expansão do financiamento externo, 
a execução dos programas de valorização conciliaria a sustentação dos preços e a 
expansão da oferta, à custa da acumulação de crescentes estoques reguladores de café 
(e, complementemos, de crescentes estoques de dívida externa). Se, posteriormente, 
uma conjuntura de crise internacional fosse transmitida para o país na forma de 
uma redução da demanda internacional de café, com maior probabilidade poderia 
verificar-se uma retração das exportações de capital para o país – à medida que 
surgissem dúvidas quanto à solvência externa do programa de valorização do café, 
em particular, e do país, em geral.15

Assim, através do programa de valorização do café, as retrações da receita de 
exportação e dos influxos de capital se reforçariam mútua e simultaneamente. De 
fato, buscando testar a correlação econométrica entre as variações dos influxos de 
capital e as variações dos termos de intercâmbio para todo o período 1900-1930, 
Fritsch e Franco (1992, p.21-22) encontraram um padrão de correlação positivo, 
estatisticamente significativo, que reforça a hipótese de correlação perversa sugerida 
por Celso Furtado, particularmente nos períodos bem identificados de boom e crise 
das experiências brasileiras com o padrão-ouro e com esquemas institucionalizados 
de valorização do café.

Para concluir o item, deve-se voltar a enfatizar a correção da mensagem básica 
de Furtado, que em muito supera as interpretações dos tratadistas financeiros da 

14. “O equilíbrio entre oferta e procura dos produtos coloniais obtinha-se, do lado desta última, quando se atingia a saturação do 
mercado (…) Em tais condições, era inevitável que os produtos coloniais apresentassem uma tendência, a longo prazo, à baixa de 
seus preços. Manter elevado o preço do café de forma persistente era criar condições para que o desequilíbrio entre oferta e procura 
se aprofundasse cada vez mais (…) Desta forma, por mais bem concebida que tivesse sido a política de defesa dos preços do café, a 
longo prazo ela surtiria certos efeitos negativos” (FEB, p. 182-183).

15. Descrevendo a crise de 1929: “É fácil compreender a enorme força perturbadora potencial que representava para a economia esse 
tipo de operação. O financiamento desses estoques havia sido obtido em grande parte de bancos estrangeiros. Pretendia-se, dessa 
forma, evitar o desequilíbrio externo. Vejamos o que em realidade se passava (…) A coincidência da afluência de capitais privados e da 
chegada dos empréstimos destinados a financiar o café deu lugar a uma situação cambial extremamente favorável, e induziu o governo 
brasileiro a embarcar numa política de conversibilidade. Deflagrada a crise no último trimestre de 1929, não foram necessários mais 
que alguns meses para que todas as reservas metálicas acumuladas à custa de empréstimos externos fossem tragadas pelos capitais 
em fuga do país. Dessa forma, a aventura da conversibilidade do final dos anos 20 — a qual em última instância era um subproduto 
da política de defesa do café — serviu apenas para facilitar a fuga de capitais (…)” (FEB, p. 184).

Cap6_Pedro.indd   159 16/11/2009   18:23:42



160 PEDRO PAULO ZAHLUTH BASTOS

Primeira República: as assimetrias internacionais no padrão-ouro eram marcantes o 
suficiente para incapacitar uma economia periférica como a brasileira a preservar-se 
de desequilíbrios externos, abruptamente transmitidos nas conjunturas em que se 
manifestava a instabilidade cíclica dos fluxos internacionais de capitais e comércio. 
Ao contrário do argumento ortodoxo, as crises cambiais não resultavam da falta de 
vontade dos governantes em respeitar os cânones do padrão-ouro, ou seja, a transmis-
são de instabilidades externas não dependia do grau de “arbítrio monetário” interno. 
Pelo contrário, a criação de instituições (Caixa de Conversão ou Estabilização) que 
eliminavam este arbítrio ao vincular as variações da oferta de moeda à disponibilidade 
de reservas internacionais tornava impossível defender a taxa de câmbio em uma crise 
internacional, a despeito da vontade dos governantes em respeitar escrupulosamen-
te esta regra restritiva de criação monetária. O respeito a esta regra monetária era 
contraproducente porque acentuava, de um lado, o comportamento especulativo e 
pró-cíclico do sistema bancário privado, e por outro, inibia os governantes de propor 
esquemas de financiamento que visassem conter o impacto das crises internacionais, 
experimentadas assimetricamente, porque os bancos centrais localizados nos centros 
financeiros internacionais tinham arbítrio e poder o suficiente para transmitir pressões 
para os elos mais fracos da cadeia. Mas se o esquema explicativo de Furtado fornece 
elementos que permitem pensar as crises econômicas do período de maneira menos 
restritiva do que fizeram os tratadistas ortodoxos, ele não destaca devidamente o papel 
da dependência financeira na vulnerabilidade econômica brasileira.16

4  CONSIDERAÇÕES FINAIS: PARA UMA ÊNFASE NA DINÂMICA DA 
DEPENDÊNCIA FINANCEIRA

Embora identificasse o impacto do financiamento externo na fragilidade dos es-
quemas de valorização do café, Furtado claramente enfatizava a vulnerabilidade 
comercial brasileira na explicação das crises externas: o papel que a dependência 
de financiamento externo assumia em sua explicação das crises cambiais era 
nitidamente colocado em segundo plano. Com efeito, ainda que considerasse 
que, excluindo conjunturas excepcionais – constituídas “por períodos em que se 
contraíram grandes empréstimos públicos para fins não-econômicos: Guerra do 
Paraguai, consolidação da dívida etc. – a entrada de capitais [era] sempre inferior 
ao serviço da dívida”, acreditava que “o serviço de capitais estrangeiros não chegou 
a constituir uma carga excessivamente pesada para a balança de pagamentos do 
Brasil, na segunda metade do século passado” (FEB, p. 159). Quanto ao problema 
no século XX, não há em FEB nenhum comentário no qual Furtado pelo menos 

16. Naturalmente isto não pode explicar-se pela carência de dados, pois a publicação de Bouças (1955) era documento de instituição 
oficial brasileira.
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justifique a desconsideração do impacto da dívida pública em particular ou do 
estoque de capital estrangeiro no país, em geral, sobre a vulnerabilidade externa da 
economia brasileira antes da Grande Depressão. Quanto a seu comentário sobre o 
século XIX, os encargos financeiros externos mostraram-se, na realidade, bastante 
significativos nos anos imediatamente anteriores à negociação do funding de 1898 
(VILLELA; SUZIGAN, 1973; FRANCO, 1991).

Aparentemente, Furtado se prendeu exageradamente ao esquema cepalino 
tradicional para diferenciar as flutuações cíclicas no centro e na periferia e, ao 
fazê-lo, não equilibrou corretamente a discussão das hierarquias comerciais e 
financeiras. De fato, a estilização de que partiu para discutir as assimetrias no 
padrão-ouro diferenciava as economias de crescimento hacia adentro e as economias 
de crescimento hacia fuera, uma estilização que claramente privilegiava as relações 
comerciais. Ainda que o autor viesse a agregar o papel dos fluxos de capital ao 
esquema tradicional, isto não alterou o fato de que o móvel da dinâmica cíclica 
articulava-se às orientações de mercado das economias. As economias periféricas 
apresentariam à época do modelo exportador uma dinâmica dependente porque 
suas flutuações cíclicas seriam determinadas, de fora para dentro, pelas flutuações 
cíclicas das economias cêntricas (pois se orientavam para a satisfação de necessi-
dades exógenas de consumo). Inversamente, as flutuações das economias cêntricas 
seriam endogenamente determinadas pelos investimentos industriais — por sua 
vez, presumivelmente associados à satisfação das necessidades domésticas. Assim, 
na economia cêntrica, a diminuição das importações, a redução do preço das 
commodities importadas, a repatriação de capitais e a contração de novas exportações 
de capital resultariam da retração dos investimentos domésticos, à medida que a 
consequente retração da demanda agregada forçasse as firmas a liquidar estoques 
de bens e de aplicações internacionais. Deste modo, a transmissão da crise para a 
economia periférica afetaria simultaneamente os mercados de bens e os fluxos de 
capital, e o desequilíbrio de balanço de pagamentos (consequentemente, deprecia-
ção cambial e inflação) era parte inseparável do modo como sua dinâmica cíclica 
era articulada aos mercados externos. A instabilidade financeira na periferia era 
tomada então como uma espécie de subproduto da dependência comercial e da 
evolução do ciclo industrial doméstico dos países centrais.17

17. “Se se observa a natureza dos fenômenos cíclicos nas economias dependentes, em contraste com as industrializadas, percebe-se 
facilmente por que aquelas estiveram sempre condenadas a desequilíbrios de balança de pagamentos e à inflação monetária. O ciclo 
na economia industrializada está ligado às flutuações no volume de inversões. A crise se caracteriza por uma contração brusca dessas 
inversões (…) À simples notícia de que teve início a crise, os importadores (…) suspenderão os seus pedidos, o que acarreta a brusca 
baixa dos preços das mercadorias importadas, que neste caso são principalmente os produtos primários fornecidos pelas economias 
dependentes. Por outro lado, a contração dos negócios provocada pela crise reduz a liquidez das empresas, induzindo estas a lançar mão 
de quaisquer fundos de que disponham, inclusive aqueles que se encontram no exterior. Dessa forma, a crise vem acompanhada, para o 
país industrializado, de contração das importações, baixa de preços dos artigos importados e entrada de capitais” (FEB, p. 158-159). 

Cap6_Pedro.indd   161 16/11/2009   18:23:42



162 PEDRO PAULO ZAHLUTH BASTOS

Observou-se páginas atrás que, ao propor este esquema à análise das assimetrias 
no padrão-ouro, Furtado desconsiderou a divergência entre o lugar de destinação 
das exportações brasileiras de café e o lugar de origem dos influxos de capitais 
no Brasil, o que complicava a aplicação da estilização cepalina ao período. Outra 
complicação mais ampla é que a estilização cepalina sobre as flutuações cíclicas 
dos centros não encontra respaldo na literatura especializada a respeito dos ciclos 
econômicos britânicos, pelo menos depois de 1870.18

A literatura especializada nas exportações de capitais britânicas considera atu-
almente que suas flutuações tendiam a antecipar as flutuações das exportações de 
bens e do nível doméstico de atividade, pelo menos depois de 1870, de maneira que 
a dinâmica financeira internacional subordinava o ritmo de seus fluxos de comércio 
exterior. O paralelismo cíclico, financeiro e comercial, caracterizava-se, do ponto de 
vista da Inglaterra, pela influência das exportações de bens e serviços sobre as variações 
da renda e das importações, e pela influência das exportações de capitais prévias sobre 
as exportações de bens e serviços. Ainda que as exportações de capitais tivessem algum 
efeito anticíclico associado à competição de fundos para inversões internas – ambas 
tendiam a se correlacionar negativamente como proporção do Produto Interno Bruto 
(PIB) ao longo do ciclo, mas não em termos absolutos19–, as exportações de bens e 
serviços acompanhavam pró-ciclicamente as exportações de capitais. Deste modo, as 
exportações de capitais tendiam a antecipar as variações macroeconômicas, 

(...) crescendo antes das exportações e da renda nas expansões, e retraindo-se antes delas nas contrações, 
sendo a liderança sempre de um ou dois anos. Assim, as perdas de ouro nas expansões derivadas das expor-
tações de capital eram em parte compensadas pela subseqüente melhoria da conta corrente, enquanto nas 
contrações a piora da conta corrente podia ser tolerada porque as exportações de capital tinham antes se 
retraído (FORD, 1989, p. 233).20

18. Segundo Cairncross (1975, p. 195-196): “ (...) o único boom em que a elevação do investimento doméstico foi muito mais pronunciada 
que a elevação no investimento externo foi o de 1900 (…) Todos os outros booms de 1870 em diante parecem ter sido transmitidos 
através de exportações direcionadas para a América e outros centros de investimento externo (…) Em vista das fortes articulações 
entre a Grã-Bretanha e o desenvolvimento estrangeiro, era inevitável que as indústrias exportadoras fossem sensíveis ao ritmo geral 
de desenvolvimento dos países ‘novos’ e que qualquer aceleração seria comunicada através das exportações para o mercado interno 
e para o investimento doméstico”.

19. Em meio às intermináveis controvérsias a respeito das relações entre investimento interno e externo motivadas pela obra de Cairncross 
(1975), publicada originalmente em 1953, ver em particular as evidências apresentadas por Stone (1971). Uma resenha dos argumentos 
elaborados antes e depois de Cairncross (de Taussig a Lewis, passando por Rostow e Thomas) é feita por Kindleberger (1995, cap. 14).

20. Argumenta-se frequentemente que a associação entre exportações de capital e exportações de bens (particularmente bens de capital) 
enfraqueceu-se progressivamente à medida que avanços da industrialização e do protecionismo estadunidense e europeu implicaram maior 
concorrência comercial: “Depois de 1870, a Inglaterra não tinha mais o monopólio da produção mundial de bens de capital, e assim os 
recursos dos empréstimos levantados em Londres podiam ser usados para comprar maquinaria, por exemplo, tanto da Alemanha quanto 
dos Estados Unidos. Mas o aumento das exportações americanas ou alemães geraria uma elevação das respectivas rendas nacionais da qual 
uma pequena parte pode ter sido gasta com importações desde a Inglaterra” (COTTRELL, 1975, p. 47). Na verdade, o mecanismo através 
do qual a Inglaterra compensou o progressivo aumento da concorrência industrial foi mais complexo, envolvendo uma complexa teia de 
pagamentos multilaterais na qual a importância das regiões de império formal e das zonas de influência mais informais era crescente, em 
particular da Índia (ver HOBSBAWM, 1985, caps. 7 e 9; CECCO, 1974, caps. 2 e 4; KENWOOD; LOUGHEED, 1971[1992], cap. 6).
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Considerando que a literatura especializada nos ciclos econômicos britânicos 
no período clássico de sua hegemonia monetária e financeira esteja correta, os 
esquemas cepalinos estilizavam indevidamente as flutuações cíclicas da economia 
britânica, na época clássica do “modelo exportador” das economias periféricas: o 
principal centro do sistema, a economia britânica, não era tão hacia adentro como 
parecia, nem os fluxos de comércio dependiam tanto da evolução dos mercados 
de consumo interno quanto de suas exportações de capital.21

21. Para as evidências a respeito dos lags e articulações entre exportações de capitais e bens, investimento e produção domésticos 
na economia britânica, ver Cairncross (1975), Ford (1962, 1963, 1989), Stone (1971), Cottrell (1975) e Eichengreen (1983, 1992). É 
importante frisar, porém, que, desde os primeiros textos da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal), Raúl Prebisch 
diferenciava o centro britânico antes de 1914, dos Estados Unidos no período entreguerras, exatamente pela maior extroversão finan-
ceira e comercial que caracterizava a Inglaterra, apontando inclusive para a importância que as exportações industriais tinham em seu 
dinamismo econômico, embora não avaliasse como se relacionavam com o comportamento do investimento doméstico. Mais tarde, 
a importância que Prebisch dava às exportações industriais inglesas foi frisada por Furtado, no primeiro volume de suas memórias 
(FURTADO, 1985, p. 77).

TABELA 2
Crescimento dos investimentos externos (estoques) dos principais países  
exportadores de capital – 1870-1914
(Em US$ milhões)

País 1870 1885 1900 1914

Reino Unido 4.900 7.800 12.100 19.500

França 2.500 3.300   5.200   8.600

Alemanha n.d. 1.900   4.800   6.700

Estados Unidos n.d. n.d.      500   2.500

Fonte: Woodruff (1966, op. cit. in WALTER, 1993, p. 108).          

n.d. = não-disponível. 

Ademais, como a balança comercial britânica era estruturalmente defici-
tária ao longo das flutuações cíclicas, o que determinava o superávit do balanço 
de pagamentos eram as rendas externas advindas de sua projeção no sistema de 
financiamento e intermediação comercial internacional. Isto não se limitava à In-
glaterra: as contas externas da França e da Alemanha (e apenas elas) seguiam um 
mesmo padrão antes de 1914. Com maior ou menor intensidade, os três países 
auferiam um grande superávit de transações correntes no qual o peso das rendas de 
serviços “invisíveis” (lucros, dividendos, juros, fretes, comissões de seguros e outros 
serviços) crescia relativamente às rendas advindas da exportação de mercadorias, 
compensando os déficits comerciais que experimentavam (a Inglaterra ao longo 
de todo o século, a França a partir de meados da década de 1870 e a Alemanha, 
depois de meados da década de 1880). Este superávit corrente não financiava 
predominantemente a acumulação de reservas de ouro, mas, a cada ciclo de cré-
dito, a acumulação crescente de ativos internacionais, através de reinvestimentos 
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externos que expandiam, com certa defasagem, o próprio superávit corrente com 
seus rendimentos financeiros.22

Este padrão de extroversão financeira dos países credores tinha consequências 
macroeconômicas globais. Como os países credores auferiam superávits crescentes 
na conta corrente em virtude do saldo de serviços, drenando recursos do resto do 
mundo, a reciclagem da liquidez mundial dependia do ritmo de expansão de suas 
exportações de capital. Ou seja, a provisão de liquidez mundial era diretamente 
influenciada pelo resultado do balanço de pagamentos dos países exportadores de 
capital ou, mais exatamente, pelo comportamento cíclico de suas exportações de 
capital. Enquanto estas exportações se elevassem, a probabilidade de ocorrência 
de crises era pequena, embora crescesse à medida que empreendimentos mais 
arriscados fossem financiados. Quando, porém, as exportações de capital se 
contraíam, graças à eclosão de alguma crise financeira localizada, ou ao esforço 
dos bancos centrais dos principais países credores visando repatriar recursos para 
defender taxas de câmbio (elevando taxas de juros básicas), a tendência de contágio 
macroeconômico global era irresistível. A contração dos empréstimos, em particular 
se associada à elevação das taxas básicas de juros nos centros do sistema, repatriava 
capitais e contraía não apenas a liquidez mundial, mas, frequentemente, o preço 
de commodities exportadas por países devedores, o que empurrava alguns para a 
insolvência. A imagem de suavidade dos ajustes de balanço de pagamentos marca 
a nostalgia do padrão-ouro, mas não passa de um dos mitos que cerca sua menção. 
Crises cambiais e financeiras eram eventos recorrentes, principalmente nos países 
periféricos. É claro que revoluções, golpes de Estado, guerras, azares climáticos, 
ou meras irresponsabilidade administrativa e corrupção podiam também levar 
países periféricos à inadimplência. Mas mesmo a Inglaterra passou por ataques 
especulativos contra a paridade ouro da libra esterlina que só foram superados 
graças ao apoio de outros países.23

Além de estilizar erroneamente i) as flutuações cíclicas da economia britânica; 
ii) o papel central que as exportações de capitais e bens tinham nesta economia 

22. Para os dados do balanço de pagamentos da Inglaterra, França e Alemanha no período, ver, respectivamente, Mitchell e Deane 
(1973), Caron (1971) e Mitchell (1975).

23. Nas crises de 1873, 1890 e 1907, por exemplo, a cooperação emergencial para o fornecimento conjunto de reservas fez da Inglaterra 
não um lender, mas um borrower of last resort dependente de empréstimos externos. O favor foi retribuído, por exemplo, na crise alemã 
de 1898 (ver EICHENGREEN, 1991, p. 300-304). O poder de drenagem de fundos líquidos (drawing power) desfrutado pelo Banco da 
Inglaterra, através de elevações da Bank Rate, foi documentado por Lindert (1969, op. cit.), estimando as assimetrias na capacidade de 
influenciar taxas de câmbio bilaterais em virtude de diferenciais de taxas de redesconto. Eichengreen (1987) qualificou a noção de que 
o Banco da Inglaterra era, na sugestão de J. M. Keynes, o condutor unilateral de toda uma orquestra internacional, demonstrando que 
o Banco da Inglaterra tampouco era capaz de negligenciar mudanças políticas nas taxas de juros para redesconto bancário na França 
e na Alemanha, apesar de efetivamente iniciar a maioria dos movimentos conjuntos (provocando alterações nos diferenciais das taxas 
de redesconto que transferiam a pressão financeira e cambial para o resto do mundo).
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voltada para fora (e em menor escala para França e Alemanha); e iii) a configuração 
dos ciclos financeiros globais no padrão ouro-libra, o enfoque cepalino do siste-
ma centro-periferia foi muito criticado (às vezes exageradamente) sob a alegação 
de que as economias cêntricas e periféricas não eram economias voltadas para o 
“consumo” em geral, para a satisfação de necessidades “internas” ou “externas” à 
nação, nem integradas principalmente pelas relações comerciais através das quais as 
“necessidades” que orientavam a produção eram satisfeitas. Eram economias cujos 
interesses privados dominantes voltavam-se à acumulação de capital, à valorização 
de patrimônios financeiros, e eram integradas de forma hierarquizada ao sistema 
capitalista mundial através de relações financeiras e comerciais. Neste sentido, uma 
conhecida crítica feita aos esquemas dualistas cepalinos, por autores vinculados à 
teoria da dependência ou influenciados pelo marxismo, é que a dependência das 
economias periféricas não foi construída unilateralmente “de fora para dentro” 
através de relações comerciais entre nações desiguais; as relações de dependência 
eram também construídas “por dentro” a partir da articulação de capitais estran-
geiros ao modo de desenvolvimento e acumulação de capital interno às economias 
periféricas. Faltando aos esquemas cepalinos uma análise mais precisa dos movi-
mentos endógenos de acumulação de capital presentes nas economias periféricas, 
faltava também uma análise de como as relações de dependência eram construídas 
“por dentro”, através da articulação de interesses do capital estrangeiro com os 
esquemas domésticos de gasto.24

Para entendermos o modo como a penetração de capitais estrangeiros impli-
cava acentuar a vulnerabilidade cambial experimentada pela economia brasileira 
no período analisado — e como se articulava ao ciclo de preços do café —, é 
necessário entender a forma de inserção destes capitais na economia em questão. 
De antemão, cabe frisar que sua inserção direta no sistema produtivo era limitada, 
tanto nas lavouras agrícolas quanto na origem da industrialização. De fato, o de-
senvolvimento das lavouras cafeeiras no Sudeste do país não se fez sob o comando 
do capital estrangeiro, mesmo quando se difundia o trabalho assalariado nas zonas 
novas do oeste paulista. Seguindo-se ao declínio das lavouras no Vale do Paraíba 
fluminense e paulista, o desenvolvimento da acumulação de capital na região que 
mais prosperava no final do século XIX (o “oeste” histórico, norte geográfico de 
São Paulo) se fez sob liderança de um grupo de famílias locais que acumulara capitais 
no comércio de muares e, posteriormente, na lavoura açucareira, diversificando 

24. Ver, por exemplo, Oliveira (1984, 1977) e Tavares (1985). Embora os problemas relativos à compreensão dos ciclos financeiros 
sob hegemonia britânica persistissem, o problema da articulação financeira da dependência “por dentro” dos países periféricos foi 
parcialmente sanado em análises cepalinas das décadas de 1960 e 1970, como as de Furtado (1986) e Sunkel e Paz (1975), em parte 
reagindo ao surgimento da chamada teoria da dependência.
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capitais inicialmente para a lavoura cafeeira e depois para as ferrovias e demais 
facetas urbanas da economia cafeeira paulista.25

No último quartel do século XIX, membros das zonas “pioneiras” do novo 
oeste paulista (além do “oeste velho” original, isto é, a região de Campinas) expandiam 
plantações crescentemente com o recurso a trabalhadores livres imigrantes, induzindo 
a difusão das relações de assalariamento no interior de São Paulo e a ampliação 
da demanda interna por produtos manufaturados. Mas os estímulos criados ao 
crescimento urbano e industrial não modificaram a localização preferencial do 
capital estrangeiro em atividades afastadas do sistema produtivo. As inversões na 
constituição direta de firmas de capital estrangeiro financiavam predominantemente 
setores de serviços, relacionados à “face urbana” do sistema produtivo agrícola arti-
culado ao comércio exterior e ao próprio crescimento das cidades. Assim, a difusão 
do progresso técnico por meio do investimento direto externo vinculava-se a um 
estilo de penetração que reforçava a orientação agroexportadora de uma economia 
periférica. Mas praticamente não criava ou economizava divisas, ao concentrar-se 
na produção de bens e serviços non-tradables: o estoque de capital investido na 
indústria de transformação voltada ao atendimento do mercado interno ou ao 
beneficiamento de produtos primários (exportados ou não) foi estimado em apenas 
7% do estoque total em 1914, embora aumentasse nos anos 1920.26

Se não implicava definir diretamente a orientação dos investimentos produtivos 
na economia brasileira, a distribuição setorial dos IDEs reafirmava os padrões 
assimétricos das relações econômicas internacionais do período, concentrando-se 
no setor bancário e de seguros, casas de exportação e importação, companhias de 
navegação, portos, construção e operação ferroviária, e, finalmente, infraestrutura 
urbana (gás, eletricidade, transporte urbano — bondes — telégrafos e obras urba-
nas). O predomínio de capitais ingleses antes de 1900 era inquestionável, havendo 
maior diversificação posteriormente, em especial norte-americana (Estados Unidos 
e Canadá, país de origem do grande conglomerado de serviços urbanos da Light). 
Depois da virada do século, declinaram relativamente os investimentos em infraes-
trutura de navegação e seguros, ou seja, aqueles voltados ao transporte da produção 
exportada e estritamente relacionados ao ritmo de incorporação de novas terras na 
“marcha para o oeste” do café, ascendendo investimentos em infraestrutura urbana 
e nas casas financeiras e de comércio exterior.

25. Ver Monbeig (1984), Saes (1981), Cardoso de Mello e Tavares (1985) e Perissinotto (1994). A principal inversão estrangeira no período 
inicial da expansão cafeeira paulista foi a ferrovia Santos-Jundiaí, construída sob iniciativa de Mauá, mas incorporada e inaugurada 
por capitais ingleses em 1868.

26. A discussão de referência sobre as empresas estrangeiras no Brasil antes de 1914 é feita por Castro (1979). Ver também Graham 
(1973, caps. 2-5), Saes e Szmrecsányi (1985) e Suzigan e Szmrecsányi (1996).
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Um ponto crucial para entender a articulação entre a forma de inserção 
setorial do capital estrangeiro e a vulnerabilidade externa da economia brasileira é 
que, como estes investimentos não geravam ou economizavam divisas diretamente 
em vista de sua distância do sistema de produção, as remessas de lucros das firmas 
estrangeiras pressionavam o balanço de pagamentos do país sempre que os booms 
de exportação de capitais retraíam-se ciclicamente, à medida que influxos novos 
não compensassem o encargo dos serviços do estoque acumulado.

Estas conjunturas de crise financeira não eram determinadas, como supôs Furtado, 
pelo comportamento das exportações e, mais particularmente, pelo preço internacional 
do café. Como vimos, as evidências para a década de 1890 indicam que a retração dos 
investimentos diretos não correspondeu ao comportamento favorável do movimento 
dos preços do café e do consequente boom de investimentos em novas plantações no 
período. Levando em conta certas oportunidades abertas por esta expansão agrícola, isto 
seria de se estranhar, pois ainda onde o investimento externo não estivesse diretamente 
ligado ao ritmo de incorporações de novas terras, investimentos urbanos poderiam 
aproveitar os efeitos multiplicadores da expansão da renda monetária do setor agrícola 
sobre as cidades, assim como parte dos investimentos locais fizeram (favorecidos também 
pelos efeitos inicialmente expansivos da reforma monetária e financeira republicana). 
O fato é que a retração dos investimentos externos no início da década de 1890 esteve 
menos associada ao comportamento da lavoura cafeeira que às suas fontes de fundos: 
ao integralizarem o capital nos centros financeiros europeus, particularmente Londres, 
os investimentos sofreram o impacto da contração das subscrições para as firmas vol-
tadas aos mercados latino-americanos, em vista do contágio da crise de credibilidade 
trazida pelo fracasso do Barings em operações na Argentina. Como se discutiu antes, o 
mesmo padrão ocorreu, com impacto ainda mais integrado mundialmente, nas crises 
de 1913-1914 e no início ou no final dos anos 1920.

Por sua vez, uma vez iniciada a reversão financeira, o movimento de depre-
ciação da taxa de câmbio tinha efeitos contrários sobre a rentabilidade dos inves-
timentos da lavoura, de um lado, e sobre os investimentos diretos ou aplicações 
de carteira nos títulos da dívida externa pública, de outro, mas em ambos os casos 
reforçando os determinantes da crise. O ponto que se quer enfatizar aqui não diz 
respeito apenas ao início da crise financeira internacional (frequentemente choques 
financeiros externos alheios ao controle doméstico), mas sim aos mecanismos que a 
reproduziam através da dinâmica da taxa de câmbio. Os movimentos ascendentes 
e descendentes da taxa de câmbio tinham efeitos diferenciados no setor exportador 
e no setor de serviços non-tradables. A depreciação cambial aumentava o preço 
do café em moeda doméstica, reforçando os efeitos positivos de uma conjuntura 
internacional favorável ou compensando (parcialmente ou não) os efeitos de uma 
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conjuntura desfavorável. Um movimento de apreciação cambial tinha efeitos 
contrários. Para os investimentos diretos externos no setor de serviços, por outro 
lado, a depreciação cambial implicava: a) a redução do valor do estoque de ativos 
denominados em moeda nacional quando cotados em moeda externa; b) a redução 
do valor dos fluxos de receitas esperadas registrado em moeda externa e, quando 
era o caso, uma elevação de custos derivados da utilização de insumos importados. 
Em suma, a depreciação cambial tinha efeitos favoráveis sobre a rentabilidade dos 
investimentos voltados para exportação e, inversamente, efeitos prejudiciais sobre 
os investimentos na oferta de bens e serviços non-tradables, onde se encontrava a 
destinação setorial preferencial do capital estrangeiro.

Nestas condições, um movimento de depreciação cambial não era autocorri-
gido. Inversamente, tendia a tornar-se cumulativo: enquanto reforçava os impactos 
de um choque financeiro externo no sentido de desestimular novos investimentos 
diretos e, portanto, limitava os influxos de capitais capazes de contra-arrestar a 
tendência de depreciação cambial, estimulava um processo de sobreinvestimento 
em novas plantações, cuja maturação futura tendia a forçar para baixo os preços 
do café e reduzir as receitas cambiais derivadas das exportações.

Mas o impacto da retração dos influxos de investimento direto era muito 
reforçado pela tendência de redução das aplicações em títulos da dívida pública. 
Um movimento de depreciação cambial tinha efeitos negativos sobre as contas do 
governo federal. A principal fonte de receitas federais até o final da década de 1930 
era o imposto de importação, mas a depreciação cambial encarecia e desestimulava 
importações. Por outro lado, parte das tarifas era calculada em moeda nacional 
a partir de uma taxa fixa de câmbio (imputada sobre o valor internacional do 
bem) que não acompanhava a depreciação da moeda nacional, ou seja, que não 
aumentava o valor do imposto em proporção à elevação do valor da importação em 
moeda nacional. Simultaneamente, os encargos da dívida externa, prefixados em 
libras esterlinas, aumentavam em moeda nacional à medida que ela se depreciava, 
debilitando a capacidade de pagamento e exigindo maior exação tributária interna 
e/ou redução das transferências para as Unidades da Federação.27

27. Nas palavras de Vieira (1981, p. 237-238): “A estabilização cambial representava para as finanças públicas da Nação um imperativo 
(…) o pagamento das dívidas externas da Nação, devido à queda constante do câmbio, exigia um esforço de tributação mais que pro-
porcional, em relação aos compromissos assumidos, e esta sobrecarga tributária facilitava antipatias políticas (…) Em 1890, o Brasil, a 
fim de remeter para o exterior, em pagamento de dívidas externas federais, £1.105.787, teve de despender 11.768:000$000; em 1900, 
pelo envio de £2.416.313, teve de despender 61.335.000$000; desse modo, enquanto o aumento de remessas foi de 118%, entre as 
duas datas, o aumento da despesa foi de 421%”. Celso Furtado fez uma boa discussão do problema (ver FEB, p.168-169). Esforços para 
introduzir tarifas alfandegárias em ouro foram realizados por Rui Barbosa e Joaquim Murtinho, mas em termos parciais e temporários, e 
seu efeito sobre as finanças públicas era limitado porque encareciam as importações. Na Primeira República, em geral, os aumentos de 
tarifas alfandegárias respondiam mais a necessidades fiscais do que a objetivos protecionistas, embora iniciativas isoladas de proteção 
tenham sido temporariamente implementadas pelo governo federal (ver VILLELA; SUZIGAN, 1973; SUZIGAN, 1986; TOPIK, 1989).
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Para os gestores das finanças públicas, portanto, não interessava desvalorizar a 
moeda nacional, em franco contraste com o interesse dos exportadores (KUGELMAS, 
1986). Como uma depreciação cambial tornava os títulos da dívida pública uma 
aplicação menos segura, também não era do interesse dos credores internacionais 
(ver PERISSINOTTO, 1994; SOUZA, 1995). Com efeito, especialmente para 
aqueles que não se interessavam por ela e gostariam de vê-la revertida com inicia-
tivas políticas claras, a depreciação cambial era vista como resultado da condução 
irresponsável da política monetária e fiscal: a moeda presumidamente se depreciaria 
em função do aumento de sua quantidade em circulação, e o arbítrio emissionista 
resultaria da incapacidade do governo federal de controlar os gastos nos limites 
das receitas, ameaçando a capacidade de pagamento de suas dívidas e afastando 
novos aplicadores.

Independentemente do sentido de causalidade entre déficit orçamentário e 
depreciação cambial, sua correlação é inegável: resultando do arbítrio emissionista 
ou outras causas, a depreciação cambial tendia a reforçar o déficit orçamentário, a 
tornar menos seguros os títulos da dívida pública, a afastar aplicadores externos e, 
por esta via, a acentuar o movimento autocumulativo da taxa de câmbio.

Por outro lado, ao estimular novas plantações de café e, assim, ampliar a 
superprodução de café, a depreciação cambial dificilmente poderia ser revertida 
meramente através de mecanismos comerciais. De fato, a retomada do financia-
mento externo era necessária para retirar a economia brasileira do círculo vicioso 
em que ela era jogada a cada crise financeira internacional. Embora apresentar 
dados que corroborem a afirmação esteja além do escopo e propósito deste artigo, 
não é difícil mostrar que, depois de 1898, até o final da década de 1920, as 
recuperações cíclicas da economia brasileira dependeram do estancamento das 
depreciações cambiais possibilitado por fundings da dívida externa que, por sua 
vez, preparavam o espaço para novas entradas de capital e para a melhoria geral 
das condições de crédito (VILLELA; SUZIGAN, 1973; FAUSTO, 1997). Logo, 
as análises do período devem dar maior importância aos movimentos financeiros 
na abordagem do desequilíbrio externo da economia brasileira – o que é típico 
do esquema de explicação de Celso Furtado –, sem abandonar a noção essencial 
de que as assimetrias do sistema centro-periferia, articuladas aos modos locais de 
gestão da política econômica, eram a raiz estrutural dos problemas monetários e 
cambiais que experimentávamos.
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CAPÍTULO 7

DESIGUALDADES REGIONAIS E NORDESTE EM FORMAÇÃO 
ECONÔMICA DO BRASIL

Tania Bacelar de Araújo

Valdeci Monteiro dos Santos

É difícil exagerar com respeito ao Nordeste do Brasil.  
Aí tudo escapa a explicações fáceis.  

Poucas vezes na história humana uma formação  
social terá sido condicionada, em sua gênese,  

de forma tão cabal por fatores econômicos. 
Celso Furtado 

A Fantasia Desfeita

1  INTRODUÇÃO

O entendimento do processo de ocupação humana e econômica do Brasil mobilizou 
mentes diversas, e esse esforço de tantos estudiosos resultou numa ampla litera-
tura, na qual se destaca Formação Econômica do Brasil (daqui por diante FEB), de 
Celso Furtado, produzido no final dos anos 1950. Uma das contribuições – entre 
tantas – desse livro é a identificação das raízes da diversa e desigual organização 
do território brasileiro.

O caso do Nordeste ganha relevo nessa trajetória, posto que a região abrigou o 
ciclo virtuoso inicial da história da ocupação econômica do país pelos portugueses 
no século XVI, tendo acolhido a primeira capital da colônia – Salvador. Depois o 
Nordeste mergulhou em longo período de estagnação e não acompanhou as mu-
danças rápidas no país entre o final do século XIX e a primeira metade do século 
XX. Furtado observou tal tendência e buscou explicar suas causas mais profundas 
utilizando o arsenal teórico do estruturalismo cepalino, que ajudou a construir.

O presente artigo tenta explicitar as principais descobertas de Furtado no 
desafio de interpretar a problemática regional, em especial do Nordeste brasileiro; 
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começa, na seção 2, pelo caminho que percorreu para chegar à síntese apresentada 
em FEB; detalha pontos centrais de sua análise na seção 3, para, em seguida, 
buscar verificar o que precisou complementar em suas análises quando o presidente 
Juscelino Kubitschek o chamou a atuar na vida pública, o que é objeto da seção 4. 
Trata-se, também, nesse momento do texto, da proposta de Furtado para mudar o 
Nordeste, fundamentada na criação da Superintendência do Desenvolvimento do 
Nordeste (Sudene) e de sua ação à frente do órgão. Na seção conclusiva são feitas 
considerações finais, especialmente a respeito da atualidade da visão de Furtado 
sobre o Nordeste contemporâneo.

2  O PERCURSO DE FURTADO NA ANÁLISE DAS BASES DA DESIGUALDADE 
REGIONAL BRASILEIRA

Celso Furtado revela suas primeiras preocupações e curiosidade em entender o 
semiárido nordestino, em especial as condições de intempéries climáticas, de 
miséria candente e de influência política e religiosa local – em meio a sua própria 
experiência de vida como criança e adolescente no interior do Estado da Paraíba. 
Período também em que, por uma condição privilegiada, teve contato – utilizando 
a biblioteca do pai – com as ideias de importantes autores da literatura mundial, 
notadamente clássicos das áreas de história e filosofia (OLIVEIRA, 1983).

Antes de escrever sua obra seminal, FEB, em que nos leva a uma profunda 
reflexão sobre o processo de constituição da formação econômica e social do Bra-
sil; e, no seu âmago, às raízes do processo de ocupação e consolidação da região 
Nordeste – Furtado elabora um conjunto de estudos em que vai gradualmente 
aprofundando o exame da questão regional e buscando os nexos de constituição 
da nação brasileira. Quatro estudos se ressaltam neste esforço prévio: Economia 
Colonial no Brasil nos Séculos XVI e XVII (tese de doutoramento de 1948); o ar-
tigo Características Gerais da Economia Brasileira (1950); e os livros A Economia 
Brasileira: contribuição à análise do seu desenvolvimento (1954) e Perspectiva da 
Economia Brasileira (1958).

Em sua tese de doutoramento, considerada pelo próprio como parte im-
portante das reflexões mais abrangentes incorporadas dez anos depois em FEB, é 
feita a tentativa de interpretar a gênese e o sentido colonial do país, como extensão 
do capitalismo comercial europeu, em especial de Portugal – “a Colônia, desde a 
sua formação, não é mais que uma grande empresa produtora de bens tropicais 
destinados a alimentar o comércio português (...). O centro de gravidade da eco-
nomia do país estará fora”. Furtado revela aqui dois aspectos que depois explorará 
com maior fundamentação: o desenvolvimento baseado na demanda externa e a 
predominância dos núcleos de decisão feitos de fora do país. Como sentencia o 
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autor: “O País terá, assim, um papel passivo no processo de formação” (FURTADO, 
2002, p.142).

O cenário que Furtado descreve nesse estudo é o do Brasil que se inicia pelo 
Nordeste. A última parte da tese revela alguns importantes legados do período 
colonial para a formação social e econômica do Brasil; em especial, heranças ainda 
mais presentes no Nordeste (FURTADO, 2002, p. 141-169): i) a persistência 
da monocultura, com o legado do “mundo do açúcar”, que resistiu aos tempos 
e com isto, segundo o autor, “o pequeno mundo patriarcal criado em torno dos 
engenhos pôde chegar até nossos dias”; ii) o atraso técnico, manifesto no extremo 
rudimentarismo dos métodos de trabalho da colônia, e que ajudou, em adição 
à monocultura, a fazer avançar a economia de subsistência no campo; iii) a 
agricultura de subsistência, expandida de forma desarticulada e aprofundando a 
condição de pobreza no campo; e iv) a estrutura do patriarcalismo, como matriz 
da sociedade nacional, transbordando no futuro para o desenvolvimento da vida 
urbana brasileira.

No breve artigo de 1950, Furtado volta a analisar a economia colonial, desta 
feita incorporando conceitos mais próximos da influência do método cepalino 
ao identificar três características no tipo de estrutura econômica colonial ainda 
prevalecente, segundo ele, até 1914: i) uma persistente piora na relação de troca; 
ii) a vulnerabilidade à elevação da taxa cambial; e iii) a perspectiva de inflação 
crônica do meio circulante, motivada em grande parte por déficits orçamentários 
(FURTADO, 1950, p. 7-8). E acrescenta que tal economia, ao contrário das eco-
nomias industriais, “não necessita para seu crescimento de aumento progressivo 
dos salários reais, posto que não depende do mercado interno para sua expansão” 
(FURTADO, 1950, p. 8).

De tais fatos Furtado deduz mais duas características, muito presentes em 
outras análises suas sobre a economia brasileira e também particularmente relevantes 
para entender o legado da colônia para o Nordeste: a tendência à concentração da 
renda e a lentidão na formação do mercado interno.

Essa configuração de uma economia que não logra ampliar significativamente 
o mercado interno é corroborada, ainda até as primeiras décadas do século XX, por 
um núcleo industrial (Sudeste) que se desenvolve sem caráter nacional. No caso 
do Nordeste, podem ser mencionadas – em paralelo às usinas que surgem como 
unidades industriais importantes – fábricas têxteis e de alimentos, que, não obstante 
induzirem certo grau de crescimento, não constituíam suficiente contraponto à 
hegemonia das exportações de produtos primários e muito menos contribuíam 
significativamente para ampliar o mercado interno regional.

Cap7_Tania_Valdeci.indd   179 16/11/2009   18:25:44



180 TANIA BACELAR DE ARAÚJO –  VALDECI MONTEIRO DOS SANTOS

No livro A Economia Brasileira tem-se um maior rigor teórico e metodológico e 
um mergulho mais detalhado na evolução econômica do Brasil. Nos quatro primeiros 
capítulos dessa obra, Furtado apresenta uma interpretação da história econômica do 
país, da colonização até a primeira metade do século XX (ver MALLORQUIM, 2005, 
p. 87). Como na tese de doutoramento, também nesse caso Furtado aproxima-se das 
ideias de Roberto Simonsen e Caio Prado Jr., pelo rigor da abordagem histórica. Em 
termos teóricos veem-se fortes influências de Keynes e dos preceitos do estruturalismo 
da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal), recursos bem 
utilizados na análise empreendida em FEB.

Chama a atenção também nessa obra o último capítulo, no qual Furtado ex-
põe a problemática do crescimento econômico, delineando as hipóteses básicas do 
conceito de subdesenvolvimento, que o autor irá futuramente utilizar para explicar 
as condições de inserção da economia brasileira na etapa do capitalismo industrial; 
e, por conseguinte, como se reproduz, em escala regional, o “subdesenvolvimento 
do subdesenvolvimento”, no que respeita às condições de inserção do Nordeste 
na dinâmica capitalista brasileira pós-Sudene.

Por fim, a quarta publicação de Furtado que conclui o itinerário fundamental 
que possibilitou a síntese de FEB foi o livro Perspectiva da Economia Brasileira, de 
1958. Nessa obra observa-se um relevante avanço na discussão da questão regional, 
com a tentativa primeira de regionalização da economia nacional e de explicitação 
das desigualdades regionais.

O autor reconhece no Brasil das primeiras décadas do século XX um “imen-
so contínuo territorial, dotado de unidade política e cultural, mas descontínuo e 
heterogêneo do ponto de vista econômico” (FURTADO, 1960, p. 10). Em dois 
terços do território nacional, aponta Furtado, encontrava-se um imenso vazio de-
mográfico e econômico, no terço restante se destacando dois sistemas econômicos 
autônomos: o sistema sulino (de Minas Gerais ao Rio Grande do Sul) e o sistema 
nordestino (da Bahia ao Ceará). De forma direta, embasado em evidências de da-
dos socioeconômicos, qualifica o contexto de desigualdades nestes dois sistemas. 
Enquanto o sistema sulino evolui na primeira metade do século XX com avançado 
processo de integração e estruturado por dois núcleos de atividade: “o setor ligado 
ao comércio internacional” e o “setor industrial”; no Nordeste encontra-se um 
sistema pouco integrado, sem “ação de fatores estimulantes externos”, com um 
nível de renda média com poucas possibilidades de gerar poupança necessária para 
acelerar o crescimento (FURTADO, 1960, p. 11-13).

Em FEB é feita uma regionalização mais abrangente, com enfoques específicos, 
por exemplo, para a economia de Minas, do Maranhão e da Amazônia.
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No capítulo VII desse livro é examinada, com maior profundidade, a questão 
das disparidades regionais. Furtado reforça a tese de que a economia brasileira 
não é um sistema integrado e que se evidenciavam grandes disparidades de níveis 
de renda e de crescimento entre os dois sistemas anteriormente citados. Dada a 
grande heterogeneidade do espaço territorial brasileiro, com combinações diversas 
de fatores e recursos e sistemas econômicos com distintas potencialidades, procurar 
desenvolver simultaneamente estes sistemas poderia, segundo Furtado, levar à 
dispersão de recursos e à redução do crescimento médio do conjunto da economia 
brasileira (FURTADO, 1960, p. 56).

A solução apontada por Furtado combina, de um lado, concentração de re-
cursos em regiões com maiores potencialidades, visando estruturar um núcleo que 
servisse de base ao desenvolvimento das outras regiões; e, de outro, implementação 
de uma política nacional de colonização objetivando combinar melhor os fatores 
de mão de obra e recursos naturais; se nas áreas mais pobres concentra-se uma 
grande massa de pessoas, a produtividade média de toda a economia tende a cair, 
diz o autor (FURTADO, 1960, p. 56-57).

Com relação especificamente ao Nordeste, indica que “as alternativas não 
são concentrar recursos ou abandonar a região. (...) o necessário é integrar ade-
quadamente um programa regional na política nacional ou no programa nacional 
de desenvolvimento” (FURTADO, 1960, p. 58). Aqui Furtado já prenuncia as 
bases do relatório do Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste 
(GTDN, 1959). O referido programa regional deveria contemplar estratégias de 
“deslocamento do excedente de população, colonização, organização da produção, 
transportes, garantia de preços e de mercados”. Furtado é claro na argumentação 
de que a questão regional, em particular a questão nordestina, deve ser submetida 
a uma perspectiva nacional – “as políticas regionais pressupõem uma compreensão 
dos objetivos nacionais do desenvolvimento” (FURTADO, 1960, p.58).

3  O NORDESTE EM FORMAÇÃO ECONÔMICA DO BRASIL

O Nordeste permeia todo o esforço de Celso Furtado de compreender as bases 
materiais do processo de ocupação humana e econômica do território brasileiro e 
as raízes históricas da formação econômica, social e cultural deste país. Como se 
verá adiante, o Nordeste não fica circunscrito a uns poucos capítulos do livro que 
é, aqui, o nosso objeto central de observação.
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3.1  Leitura regional do processo de ocupação humana e econômica do 
Brasil e o papel exercido pelo Nordeste

Embora mereçam destaque os capítulos de 8 a 12, e especialmente o capítulo 
11, Formação do complexo econômico nordestino, em que é feito um magnífico 
esforço de síntese do que ocorreu na longa crise que marcou o Nordeste entre os 
séculos XVII e XIX, o que ajuda a entender as bases estruturais da organização 
do território, da economia e da sociedade nordestina até hoje, essa região já vinha 
sendo objeto de tratamento desde os primeiros capítulos do livro FEB.

Quando Furtado trata dos fundamentos da inserção brasileira submetida à 
lógica da dinâmica do capital comercial europeu e procura compreender os fatores 
de êxito da empresa agrícola baseada na produção de açúcar em território da então 
colônia portuguesa, é do Nordeste que está falando, pois foi no espaço físico do 
Litoral-Mata desta porção do Brasil que floresceu o que Furtado chama de “primeira 
grande empresa colonial européia” (FURTADO, 2007, p. 31).

É certo que a maioria dos fatores de êxito eram exógenos, entre os quais o do-
mínio da tecnologia produtiva pelos portugueses, que detinham experiência prévia 
na produção do açúcar, a capacidade dos flamengos – em especial os holandeses – de 
distribuir o açúcar ao mesmo tempo em que abriam novos mercados e apoiavam o 
financiamento da atividade, além do engate da empreitada no mercado de mão de 
obra escrava da época, o que viabilizou a solução para o problema da escassez de 
trabalhadores para realizar as atividades produtivas do complexo canavieiro. Mas 
esse conjunto de fatores operou de maneira articulada no território nordestino, mais 
exatamente nas terras úmidas e férteis da Zona da Mata ali localizada. Embora a 
atividade açucareira tenha florescido em outras regiões, foi nas terras nordestinas 
que se consolidou, mantendo-se hegemônica por séculos.

A abundância de terras e a rarefação da população autóctone, ao lado das boas 
condições climáticas, permitiram a implantação e a reprodução altamente lucrativa 
da plantation de base escravista. Daí vem o histórico processo de alta concentração 
da propriedade fundiária até hoje presente na Zona da Mata nordestina.

O Nordeste aparece, então, como revela Furtado, com sua sorte ligada desde 
cedo ao movimento do capital comercial europeu em expansão no século XVI e 
às disputas entre países europeus pelo controle do açúcar, entre outros fatores da 
geopolítica da época e de uma “economia mundial” em gestação.

Por seu turno, não dá para entender o que aconteceu no Nordeste do co-
meço do século XVII sem compreender o que Furtado chamou de “surgimento 
de uma poderosa economia concorrente no mercado dos produtos tropicais” 
(FURTADO, 2007, p. 46), nas Antilhas. Nem se pode acompanhar o que vai 
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ocorrer no Brasil – com impactos no Nordeste – na segunda metade deste mesmo 
século XVII sem identificar com clareza, como o faz Furtado, os novos rumos que 
toma Portugal como potência colonial fragilizada, buscando ancorar-se na então 
poderosa Inglaterra. A própria debilidade de Portugal tinha a ver com a crise do 
empreendimento açucareiro, antes tão exitoso, e, portanto, com o que ocorria no 
Nordeste do Brasil.

Nos séculos XVIII e XIX, ciclos econômicos virtuosos vão se desenvolver em 
outras regiões do Brasil. O Nordeste vai acompanhar estes movimentos sem estar no 
centro das decisões econômicas e políticas, mesmo sofrendo impactos positivos ou 
negativos de movimentos como o da independência política em relação a Portugal, 
ou como o que define o fim da escravidão na vida institucional brasileira.

É no século XIX que Furtado localiza a “consolidação da integridade terri-
torial e a afirmação da independência política” do Brasil, mas tais movimentos se 
dão em meio à hegemonia do ciclo do café, na segunda metade daquele século, 
entendido pelo autor de FEB como uma fase de transição econômica que organizou 
na ex-colônia o que chamou de “sistema econômico autônomo capaz de gerar seu 
próprio crescimento” (FURTADO, 2007, p.71).

Sai-se da parte I do livro de Furtado com a visão de que, se no Nordeste se 
estruturaram as raízes do processo de ocupação territorial do país, foi no Sudeste 
atual que se construíram as bases do crescimento voltado para o mercado interno, 
dinâmica que vai organizar o país, independente e livre do escravismo, que emerge 
no início do século XX.

3.2  Destaque para a formação do “complexo nordestino”

É na parte II do livro de Furtado sobre a formação econômica do Brasil que o 
Nordeste é tratado com maior detalhamento, exatamente pela importância que as 
bases produtivas ali instaladas nos séculos XVI e sua dinâmica posterior tiveram 
na estruturação da então colônia de Portugal.

A ocupação humana e econômica do litoral nordestino, sob o comando do 
Estado português, com base em privilégios e favores especiais aos que se dispu-
sessem a implantar e fazer funcionar os engenhos de açúcar, é apresentada como 
um caso de sucesso.

Os resultados econômicos desse empreendimento que se ampliava rapidamente 
eram estimulantes. Mas Furtado revela desde logo uma das marcas principais da 
atividade açucareira: a forte concentração da renda por ela gerada nas mãos da classe 
dos proprietários dos engenhos. Fazendo os cálculos de receitas e custos, revela que 
a “indústria açucareira era tão rentável que podia autofinanciar a duplicação de 
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sua capacidade produtiva a cada dois anos”, tanto que a produção decuplicou no 
último quartel do século XVI (FURTADO, 2007, p. 81). Um Nordeste exitoso 
e de economia dinâmica, mas socialmente fraturado, surge nesta fase da vida do 
país. A lembrança desse período de fartura e sucesso marcará o imaginário das elites 
herdeiras dos colonizadores por muito tempo, assim como se prolongará – nas 
relações sociais, políticas e econômicas da região – a herança dos longos séculos 
em que dominou a escravidão.

Ao mergulhar no entendimento da dinâmica da acumulação na economia 
açucareira, Furtado mostra que o crescimento se dava de forma extensiva, isto é, 
pela mera incorporação de novos fatores ao processo produtivo, sem que fossem 
necessárias modificações estruturais. Crescer era ocupar novas terras e aumentar as 
importações (inclusive de escravos). Na crise, a ordem era “minguar”, reduzindo 
importações e subutilizando terras. Também nesse caso, não precisava se trans-
formar estruturalmente. Para ir de um momento a outro, a variável-chave era a 
demanda externa.

Furtado mostra como a crise deflagrada pela queda de preços em função da 
concorrência com as Antilhas no século XVII fez a economia estruturada no Litoral-
Mata nordestino – baseada na produção de açúcar para exportar – mergulhar num 
longo período de letargia, que deu margem à forte expansão, em paralelo ao núcleo 
exportador açucareiro, da economia de subsistência. Enquanto isso prosseguia a 
ocupação humana e econômica do Brasil em outras regiões: a das minas de ouro 
(em Minas Gerais), a da borracha (na Amazônia), a do algodão (no Maranhão), a 
da pecuária (na parte meridional do país), e a do café (em São Paulo)

Mas o que Furtado destaca em seguida é a formação do outro Nordeste: o 
da pecuária. Mostra como ele se organiza para responder às demandas da base 
açucareira, especialmente para o fornecimento de animais para corte e transporte. 
Daí tratá-la como atividade induzida pela economia açucareira e de rentabilidade 
bem mais baixa. Estima que a renda total gerada pela ampla região pecuária nor-
destina, no século XVII, não chegava a representar 5% do valor das exportações 
de açúcar. Juntas, as duas atividades estruturam o que ele chamou de “complexo 
nordestino”. Em comum, as atividades açucareira e criatória tendiam a manter suas 
formas originais, com o crescimento de caráter extensivo, sem alterações estruturais 
que repercutissem nos custos de produção e na produtividade.

O mundo da pecuária se organiza na porção mais interior da região (estendendo-
se para o Agreste e o Sertão, partindo do Nordeste oriental na direção de Ceará e 
Piauí, e descendo até Bahia) onde a ocupação das terras também se dá de forma 
extensiva e, como destaca Furtado, “até certo ponto itinerante”. Como a população 
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vai crescendo, e o comando da atividade pecuária só pode ser exercido por poucos, 
um arranjo diferente se organiza, numa sub-região que não vai conhecer o amplo 
domínio da escravidão.

Outra distinção importante destacada por Furtado é a da lógica da expansão. 
Enquanto na economia açucareira o crescimento da demanda externa era o motor 
do crescimento, “a acumulação de capital na economia criatória induzia a uma 
permanente expansão, sempre que houvesse terras a ocupar, independentemente 
das condições de procura” (FURTADO, 2002, p. 96). Daí se deduz a importância 
dessa atividade como fator fundamental de penetração e ocupação do interior 
brasileiro, em particular do interior do Nordeste.

Ressalta ainda Furtado que a criação de gado no interior do Nordeste era, 
em grande medida, uma atividade de subsistência, lastro da sociedade do couro. A 
importância do setor de subsistência na pecuária é um dos traços mais relevantes 
dessa estrutura.

Ao estudar o longo período de decadência que se segue à crise do açúcar no 
século XVII, no capítulo 11 de FEB, Furtado examina as formas que assumiram 
esses dois sistemas antes estruturados na região: o açucareiro e o pecuário. Considera 
que as trajetórias que seguiram ajudam muito a entender os elementos fundamentais 
que organizarão o Brasil do século XX.

Se em ambos dominava o crescimento extensivo, dispensando mudanças 
estruturais; e se, em ambos, os baixos custos monetários de operação contribuíam 
para manter a estrutura funcionando mesmo em tempos de crise, em termos de 
dinâmica de longo prazo não haveria semelhança. E Furtado investe na explici-
tação dessa diferença. A longa crise do complexo açucareiro – provocada pelo 
comportamento adverso da demanda externa – desorganizou as unidades menos 
produtivas em favor das que apresentavam condições mais favoráveis de terra e 
transporte: promoveu um processo de centralização de capitais, nítido no momento 
de criação dos engenhos centrais e mais tarde das usinas, que sucederam os antigos 
engenhos. Paralelamente, a população que não encontrava mais oportunidades na 
base açucareira migrava para o interior pecuário, onde a prática da subsistência 
era sempre uma alternativa.

Gado e subsistência eram o binômio estruturador do Agreste e do Sertão 
nordestinos. Sendo endógena a capacidade de expansão desse sistema – definida 
pelo crescimento vegetativo do rebanho – na crise o ajuste se fazia pelo aumento 
do peso relativo da atividade de subsistência e incorporação de novas terras para 
a atividade. Isso explica, segundo Furtado, o lento processo de atrofiamento do 
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Nordeste entre os séculos XVII e XIX. “A renda real per capita de sua população 
declinou secularmente” (FURTADO, 2007, p. 104).

Furtado caracteriza esse longo momento da vida econômica do Nordeste como 
o de um caso de involução econômica. O setor de alta produtividade – o açucareiro 
– perdia peso relativo e a produtividade da pecuária declinava à medida que se 
expandia a atividade. A combinação destes dois processos refletia essencialmente 
a ampliação do setor de subsistência. O declínio da produção açucareira gerou um 
lento processo de migração para a pecuária e a agricultura de subsistência, com 
o excedente populacional sendo canalizado em grande parte para ocupar novos 
espaços vazios – legado representado pela constante expansão da fronteira agrícola 
(agricultura itinerante). De núcleo econômico de alta rentabilidade no século 
XVI, “o Nordeste se foi transformando progressivamente em uma economia em 
que grande parte de sua população produzia apenas o necessário para subsistir” 
(FURTADO, 2007, p. 64).

Essa trajetória problemática afastará o Nordeste da dinâmica que se instalará 
em outras partes do território nacional. As bases do enorme hiato de níveis de 
renda e de condições de vida que separarão o Nordeste de outras regiões do país 
estavam fincadas. A dinâmica do século XX, quando o Brasil muda profundamente, 
ampliará essa herança. A questão nordestina se revelará com maior nitidez, mas as 
sementes já haviam sido plantadas.

3.3  A ocupação do Maranhão: um outro Nordeste

Para o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), até meados do século 
XX o Maranhão não era Nordeste. Situado na transição entre o amplo semiárido 
e a Amazônia, as terras maranhenses integravam o então chamado Meio-Norte. 
Ao propor a criação da Sudene, no final da década de 1950, Celso Furtado incluiu 
esse estado na área de atuação daquele órgão. O Maranhão passou a integrar o 
Nordeste também para o IBGE e assim é tratado até hoje, embora suas relações 
com o Pará tenham se intensificado muito mais do que com estados do Nordeste, 
mesmo quando a porção sul maranhense passa a abrigar a expansão do complexo 
produtor de grãos que vem subindo pelo oeste baiano.

Em FEB, Furtado reconhece as especificidades da ocupação maranhense, 
tanto que dedica ao Maranhão um capítulo específico (capítulo 16). Ao analisar o 
Brasil do último quartel do século XVIII, já no final da fase colonial, trata do que 
chamou de dois “sistemas autônomos”: o do Pará e o do Maranhão. Este último 
articulava-se com a região açucareira através da pecuária. Já o sistema paraense, 
baseado na economia extrativa vegetal, era realmente isolado.
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O que Furtado coloca em evidência é a prosperidade maranhense em meio 
à crise do Brasil do açúcar e da mineração, naquele período.

O governo de Portugal, através de Pombal, marcara presença nas terras mara-
nhenses, com uma Companhia de Comércio, capitalizada e disposta a financiar uma 
alternativa econômica na região, num contexto em que a Guerra da Independência 
dos Estados Unidos e a Revolução Industrial na Inglaterra reorganizavam o mercado 
produtor de algodão. A produção maranhense entrou nessa janela de oportunidade 
e a região viveu momento de grande dinamismo econômico. Mas essa prosperidade 
era precária, como ressalta Furtado, posto que baseada em fatores excepcionais.

Um destaque feito por Francisco de Oliveira (2003, p. 94) é o da forte pre-
sença de escravos africanos nos trabalhos da lavoura algodoeira maranhense “em 
tal escala e intensidade que fez de São Luis, sua capital, a cidade mais negra do 
Brasil, que muitos pensam ser Salvador”.

No século XIX o algodão se espalha no complexo pecuário-policultor nordes-
tino, mas sem o brilho do que Furtado chamou de “falsa euforia” maranhense.

Ao reexaminar o Nordeste no estudo feito no período JK, Uma Política de 
Desenvolvimento Econômico para o Nordeste (GTDN, 1959), base para a criação 
da Sudene, Furtado reencontra o Maranhão, descobre um fluxo de emigrantes 
nordestinos partindo em direção dessa então fronteira agrícola, e propõe o uso de 
suas terras úmidas e férteis para abrigar uma base agrícola moderna voltada para a 
produção de alimentos a ser realizada por nordestinos. O Brasil da era militar, na 
segunda metade do século XX, construiu alternativa, ampliando as articulações do 
Maranhão com as regiões Norte e Centro-Oeste, mais que com o Nordeste.

3.4  A questão nordestina e a contribuição de Furtado

Uma das principais contribuições da análise que Furtado faz ao processo de ocupação 
humana e econômica do Nordeste e ao entendimento das bases históricas da “questão 
nordestina” é exatamente a compreensão da estrutura e da dinâmica do sistema 
econômico baseado na pecuária, no algodão e na agricultura de subsistência. Essa 
é a estrutura socioeconômica do Nordeste semiárido, transformado depois em 
área de forte emigração e lócus de crises sociais agônicas em momentos de grande 
estiagem. Ao concentrar seus efeitos, sobretudo na agricultura de subsistência, na 
qual se encontra a maior parte da população, a seca ganha o caráter de catástrofe 
social e de problema de dimensão nacional, a exemplo do que ocorreu com a forte 
estiagem de 1877-1879, que trouxe o governo para o “centro da arena” (FURTADO, 
1989, p. 21).
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Francisco de Oliveira (1983, p. 16) considera que aí está, inclusive, uma 
contribuição teórica de Furtado ao entendimento da questão regional brasileira. Ao 
montar o que Oliveira chama de “modelo de equilíbrio”, no qual a sobrevivência 
dos baixos padrões de produtividade é um mecanismo endógeno de articulação 
entre a produção de subsistência e a produção de mercadorias no interior do lati-
fúndio pecuário nordestino, Furtado teria desvendado o segredo da manutenção 
da arcaica estrutura agrária do Nordeste. Sua enorme capacidade de resistência à 
mudança estava na combinação de interesses que o modelo sertanejo permitia. 
Furtado detalha melhor essa estrutura no capítulo dedicado às secas, no já referido 
estudo do GTDN (1959), que precedeu a criação da Sudene GTDN.

Ao pecuarista, criador extensivo, interessava ceder terras para que os produ-
tores sem terra produzissem sua subsistência e, mais tarde, o algodão. Ficava, ao 
final do ciclo produtivo, com uma parte do que fora produzido e ainda comprava 
a outra parte a preços baixos (pois o fazia no auge da colheita e após descontar o 
financiamento do plantio). Armazenava a produção e ganhava muito, quando os 
preços subiam. Além disso, soltava o gado nos restos da plantação (com isso obtinha 
alguma alimentação para o seu rebanho) e ainda ficava com o caroço do algodão 
(que transformava numa torta que usava também como alimento para o gado).

A grande massa de produtores sem terra tinha acesso a esse meio de produção 
via contratos de parceria. Produzia, ficava com parte da produção (ou mesmo toda) 
de milho e feijão e vendia sua participação na produção de algodão. O resultado 
final era pífio: produziam, mas não acumulavam. Começavam descapitalizados a 
cada nova safra. Rezando para um bom inverno. Quando este não vinha, a seca 
hídrica se transformava em crise econômica (pois inviabilizava a produção) e de-
pois em crise social, pois a enorme maioria dos sertanejos não tinha meios para 
sobreviver até o próximo inverno.

Como se não bastasse, a política de armazenamento de água conduzida pelo 
governo criava as condições para salvar o rebanho de morrer de sede, mas dada a 
estrutura latifundiária, os açudes aumentavam o “poder dos donos”, com domínio 
sobre a água, um bem raro, especialmente em momentos de crise hídrica. Furtado 
explica em detalhe esse tipo especial de arranjo socioeconômico em A Fantasia 
Desfeita. (FURTADO, 1989, p. 20-21)

Com base neste tipo de entendimento da dinâmica socioeconômica nordestina é 
que Furtado inverte, nos anos 1950, a tese – tão cara às oligarquias sertanejas – de que a 
seca era o problema central do Nordeste, quando passa a dizer que a seca é consequência 
(e não causa) da questão sertaneja. A causa era a estrutura social e econômica que ali se 
reproduzia há séculos. E, portanto, era isso que urgia ser transformado.
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Wilson Cano, por sua vez, ao estudar as principais contribuições ao enten-
dimento da questão regional brasileira, enfatiza que:

A grande lição que Furtado nos dá, sobre o Nordeste, é deduzida da análise econômica que fez da região, 
no clássico Formação Econômica do Brasil, ao demonstrar a extraordinária estabilidade das estruturas 
econômica, social e política do complexo nordestino. Ou seja, a de uma sociedade que mesmo sofrendo 
longa regressão e depois transitando do trabalho escravo para o livre, manteve os pilares básicos com 
que foi construída: alta concentração da propriedade, da renda e do poder político e uma implacável 
estrutura de dominação social. (CANO, 2002, p. 124).

Mais adiante, Furtado usará suas “descobertas” sobre a organização do Nordeste 
açucareiro e pecuário para explicar uma das principais causas das dificuldades da 
região Nordeste para acompanhar o ritmo da industrialização brasileira no século 
XX: a estreiteza de seu mercado interno.

Francisco de Oliveira destaca a importância que Furtado dará à passagem no 
Brasil do trabalho escravo ao trabalho assalariado, na parte IV de FEB, quando vai 
defender que essa mudança que abalará as estruturas brasileiras será determinada, em 
última instância, pela dinâmica da economia cafeeira (OLIVEIRA, 2003, p. 99). Tendo 
resolvido sua crise de oferta de mão de obra pela imigração de colonos europeus 
e estando em ciclo expansionista, a economia cafeeira se beneficiou com o fim da 
escravidão, enquanto as formas resistentes permanecerão embotando o crescimento 
de outras regiões, como foi o caso do Nordeste.

Como observa Furtado, em Análise do “Modelo” Brasileiro:

A verdade é que a extinção da escravidão não afetou de forma significativa a empresa agro-mercantil: 
a massa escrava transformou-se em comunidades tuteladas, com acesso a terra para produção de auto-
consumo e moradia, o que reduziu substancialmente a possibilidade de acumulação individual e limitava 
a mobilidade (FURTADO, 1972, p. 102).

No Nordeste, o escravo liberado transformou-se em “morador” do latifúndio 
canavieiro e só muito mais tarde se proletarizou, transformado em bóia-fria, e a 
grande maioria em empregado temporário (oferecendo sua força de trabalho nos 
picos de demanda por mão de obra do complexo açucareiro).

Esta é uma das bases históricas da “questão regional” brasileira, explicando, 
sobretudo, o distanciamento entre o Nordeste e o Sudeste do país, quando essa 
região comanda a construção do país urbano-industrial em que se transformará 
o Brasil no século XX.
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3.5  Leitura complementar sobre o Nordeste: para além da economia

Apesar de investir no entendimento das especificidades do “caso nordestino” 
Furtado sabia que tendia a prevalecer uma lei geral de evolução nas sociedades 
capitalistas: a do desenvolvimento desigual. Considerava-a uma “lei universal”: 
a lei da concentração, como escreve nas páginas iniciais de A Operação Nordeste, 
em 1959.

Aproveita para denunciar que, no caso do Brasil, o processo de integração 
das “ilhas econômicas” que estudara na FEB se fazia nas décadas iniciais do século 
XX, sob o comando dos interesses do que chamava “Centro-Sul”, o que tendia a 
ampliar as desigualdades regionais herdadas.

Em livro posterior – A Fantasia Desfeita (FURTADO, 1989) –, Furtado detalha 
um pouco o que escrevera sobre o Nordeste em FEB. Volta a explicar como se estru-
turavam e funcionavam os dois pilares do que chamou de “complexo nordestino”.

No caso do complexo açucareiro esclarece que não deve causar perplexidade a 
combinação entre capitalismo agroindustrial e escravidão, embora esse modelo não 
caiba em outras experiências históricas. Defende também não se tratar de feudalismo 
o arranjo socioeconômico estruturador do enorme espaço semiárido nordestino, sob 
o comando da fazenda de pecuária. Alerta que em nenhum dos casos se configurou 
uma “economia camponesa” à imagem do que ocorreu na Europa: era a realidade 
do capitalismo periférico e dependente que se precisava entender.

Volta a esclarecer que no Nordeste brasileiro a crise e o posterior atrofiamento 
do setor exportador foram amortecidos pelo crescimento extensivo e endógeno do 
que chama “setor periférico”, mesmo em um contexto de rendimentos decrescen-
tes, na medida em que a fronteira agrícola se distanciava do litoral. Nessa rota, a 
economia e a sociedade nordestinas ficavam cada vez mais vulneráveis aos efeitos 
das irregularidades climáticas. Assim é que, no final do século XIX, quando o 
Nordeste abrigava 40% da população brasileira, as grandes secas começam a se 
transformar em grandes calamidades sociais.

O ponto débil de toda a estrutura socioeconômica do Nordeste semiárido 
estava na produção de alimentos. Essa atividade era a primeira a ser atingida nos 
momentos de seca. E era a atividade principal para a grande massa de produtores, do 
mesmo modo que a pecuária constituía o eixo de atuação dos grandes fazendeiros. 
Não é à toa que Furtado sempre priorizava a discussão da produção de alimentos 
no Nordeste, dado o monopólio da cana no complexo litorâneo e a fragilidade da 
policultura alimentar no interior do grande espaço ocupado pela pecuária. É nesse 
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ponto que suas preocupações se cruzam com as de Josué de Castro, que centrava 
suas reflexões, análises e denúncias em torno da fome no Nordeste.

No que se refere à organização da sociedade, Furtado destaca as heranças 
da organização escravocrata, no Litoral-Mata, mas não deixa de enfatizar que no 
grande espaço semiárido 

a sociedade formou-se no âmbito das fazendas, onde poder econômico e poder político eram duas faces 
da mesma moeda e onde os aglomerados urbanos nada mais eram que prolongamentos das fazendas. 
Esse quadro de isolamento reforçava a situação de dependência do trabalhador rural em face do senhor 
de terra. (FURTADO, 1989, p. 22). 

E continua sua explicação, esclarecendo outros pontos de obstáculo: os 
produtores não só tinham dificuldade de se capitalizar, como muitos fechavam o 
ano de trabalho endividados; além disso, não dominavam técnicas agrícolas mais 
avançadas. Não se investia em recursos humanos na região.

Por se sentirem vulneráveis, as pessoas tendiam à passividade e à submissão 
aos mais fortes. “A rígida hierarquia social e o monopólio da informação, em mãos 
de poucos, explicavam a arrogância e o autoritarismo da classe dirigente”. Assim, 
conclui Furtado: “o ecológico, o econômico, o social e o político se entrelaçam para 
produzir o duro cimento em que se alicerçou o subdesenvolvimento do Nordeste” 
(FURTADO, 1989, p. 23).

Furtado é ainda mais contundente na sua leitura sobre a formação do Nordeste 
em seu “Auto-retrato intelectual”, publicado na coletânea organizada por Francisco 
de Oliveira sob a coordenação de Florestan Fernandes (ver OLIVEIRA, 1983). 
Nascido no sertão nordestino em 1920, Furtado fala de um “mundo de homens 
onde o poder e a arbitrariedade estavam sempre mais juntos que separados”; e 
também de um mundo em que prevaleciam a incerteza (proveniente do quadro 
climático, mas com repercussões na vida econômica e social da grande maioria) e 
a brutalidade (originária do poder retido nas mãos de poucos).

Em duas outras publicações, A Pré-revolução Brasileira (1962) e Dialética do De-
senvolvimento (1964), Furtado introduz, para além do diagnóstico e das proposições 
apresentadas no GTDN (1959), sua preocupação com o contexto de tensão social que se 
configurava nos anos iniciais da década de 1960 na região e, em especial, no impasse que 
antevia. Particularmente em Dialética do Desenvolvimento, faz comentários e reflexões 
sobre a luta de classes que naqueles tempos ocorria na Zona da Mata, no Agreste e no 
Sertão nordestinos. É o estudioso com o faro sintonizado com a realidade em curso, 
vislumbrando o embate iminente – o livro foi lançado em janeiro de 1964.
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4  INFLUêNCIAS DAS ANÁLISES DA FORMAÇÃO ECONÔMICA DO BRASIL NA 
AÇÃO PúBLICA DE FURTADO

Tendo concluído e publicado FEB, Celso Furtado é convidado pelo presidente Juscelino 
Kubitschek a integrar o GTDN, criado no âmbito do BNDES. O relatório deste 
grupo, com um diagnóstico e um plano de ação com foco no Nordeste, foi na 
verdade escrito por Furtado, segundo ele próprio declara em entrevista publicada na 
Revista Econômica do Nordeste, do Banco do Nordeste do Brasil (BNB), citada por 
Anderson Pellegrino (2003, p. 92). Deste documento consta a proposta de criação 
do que depois veio a ser a Sudene, precedida pelo Conselho de Desenvolvimento 
do Nordeste (Codeno). Celso Furtado foi o primeiro superintendente da nova 
agência de desenvolvimento criada por lei no final de 1959 com base em projeto 
do Executivo enviado ao Congresso por JK, que encontrou fortes resistências na 
bancada conservadora nordestina e que foi aprovado com os votos de progressistas 
de outras regiões do país.

Furtado passava, assim, à ação, não sem antes atualizar sua leitura da realidade 
nordestina da parte inicial do relatório do GTDN. Ficou à frente da Sudene até 
que o golpe militar de 1964 o destituiu do cargo, junto com a equipe de dirigentes 
da autarquia desenvolvimentista que havia montado. Obrigado a deixar o país, 
volta à produção intelectual depois de um rico – embora curto – momento de 
intervenção na vida social, econômica e política do Nordeste e do país (pois foi 
também ministro do Planejamento de João Goulart, quando também era supe-
rintendente da Sudene).

Antes de destacar os pontos fortes de sua ação à frente da Sudene, vale ressaltar 
os pontos centrais do diagnóstico do GTDN, uma leitura do Nordeste no contexto do 
Brasil da era JK e uma atualização e complementação dos capítulos finais de FEB.

Cabe, antes disso, situar o ambiente brasileiro e nordestino da era JK, 
quando o país impulsiona seu projeto de industrialização, integrando-se à di-
nâmica mundial de internacionalização do capital industrial, recebendo intenso 
fluxo de investimentos diretos externos, que montam todo um novo setor de bens 
de consumo duráveis (inclusive a indústria automotiva). Muda, ali, o padrão de 
industrialização brasileiro, marcando a consolidação da fase da chamada “indústria 
pesada”, fortemente concentrada no que Furtado denominou Centro-Sul, mas 
especialmente em São Paulo. Vivia-se também o auge do Plano de Metas, com 
fortes investimentos em infraestrutura de transportes – sobretudo rodoviário – e 
a construção de Brasília.

Ao mesmo tempo, o final da década de 1950 assiste à Revolução Cubana, com 
desdobramentos sobre o Nordeste em pelo menos dois flancos: sua base açucareira 
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é acionada para fornecer o açúcar que os Estados Unidos compravam a Cuba; por 
outro lado, a tensão social que já marcava a região se inscreve em uma América 
Latina que entra no foco da política externa americana, em plena Guerra Fria, sob 
o temor de uma suposta ameaça de “cubanização”.

Além disso, para completar o quadro de tensão social aguda no Nordeste, 
uma nova grande seca (1958/1959) expõe mais uma vez, agora na era da televisão, 
o drama das populações flageladas do semiárido. Isso ocorria ao mesmo tempo em 
que o avanço da concorrência inter-regional viabilizada pela melhoria da acessibili-
dade proporcionada pela rodovia Rio-Bahia, que ligou o mercado do Nordeste ao 
Sudeste, expunha a indústria têxtil nordestina a uma crise intensa, acossada pelos 
menores preços da sua similar instalada no Centro-Sul. O desemprego urbano, 
decorrência maior da crise têxtil, se somava à crise social aguda da região das secas 
e o Nordeste era visto como um “caldeirão prestes a explodir”, como definiu um 
brasilianista americano em visita técnica ao BNB.

Foi nesse ambiente que Celso Furtado passou da análise à prática, inscrevendo 
sua atuação em A Operação Nordeste, parte da construção da Sudene.

4.1  Atualizando o diagnóstico sobre o Nordeste nos anos JK

No diagnóstico do GTDN Furtado destaca de saída o hiato social e econômico 
que separava o Nordeste do Centro-Sul dinâmico, usando com rara competência 
as parcas bases estatísticas econômicas então disponíveis. E denuncia a tendência ao 
aumento dessa fratura interna do país. E o faz em tom de alerta, pois acreditava que 
a já enorme desigualdade regional – em curso de ampliação – ameaçava a construção 
da nação brasileira. Dava, assim, à questão nordestina status de questão nacional.

Para justificar a tendência à ampliação das distâncias sociais e econômicas 
entre o Nordeste e o Centro-Sul, olhou primeiro para esta região e depois revisitou 
o Nordeste que descrevera em FEB.

Ao examinar a dinâmica da industrialização da era JK, Furtado mostra que a 
política adotada pelo Estado brasileiro era boa para o Centro Sul, mas desfavorecia 
o Nordeste. Monta todo um raciocínio sobre a natureza das trocas inter-regionais, 
usando o arcabouço teórico-conceitual cepalino que ajudara a construir, para defender 
que o Nordeste transferia renda ao Centro-Sul mediante o que ele chamou de “co-
mércio triangular”, uma vez que, superavitário no comércio exterior, o Nordeste 
era “obrigado” a comprar bens industriais no Centro-Sul pelos instrumentos de 
defesa da indústria nacional. E o fazia a preços muitas vezes mais caros. Enquanto 
isso, ao mesmo tempo em que servia de mercado para a indústria da região mais 

Cap7_Tania_Valdeci.indd   193 16/11/2009   18:25:45



194 TANIA BACELAR DE ARAÚJO –  VALDECI MONTEIRO DOS SANTOS

rica e dinâmica, o Nordeste vendia bens primários. Reproduz à escala regional a 
leitura da Cepal sobre as desvantagens da troca desigual.

Examinando o Nordeste, Furtado faz alguns destaques. O complexo canavieiro 
instalado na Zona da Mata encontrava-se, no final da década de 1950, em plena 
ebulição. A demanda americana – em função do bloqueio a Cuba – estimulava a 
produção, e os usineiros, precisando de mais terra para cobrir de cana, impulsionavam 
a proletarização dos herdeiros da escravidão, empurrando-os para as periferias das 
pobres cidades da zona canavieira. O movimento sindical se organizara, as Ligas 
Camponesas mobilizavam os trabalhadores, num quadro em que as forças políticas 
progressistas ganhavam espaço no Nordeste. Mas a velha estrutura não se abalava: 
crescimento extensivo e aumento do monopólio da cana sobre as terras úmidas e 
férteis onde um dia dominara a Mata Atlântica.

No amplo espaço de domínio do tripé gado-algodão-policultura alimentar, 
a política hidráulica montara ampla rede de açudes que asseguravam água para o 
rebanho e aumentavam o poder dos grandes fazendeiros, que então controlavam 
com mais força o acesso à água e tinham garantida a sobrevivência do seu plantel 
de animais em tempos de crise hídrica, como acontecia nos anos 1958/1959. O 
quadro social não se alterara, mantendo a enorme maioria de produtores sem terra 
na sua tradicional trajetória: submissão ao modelo ali adotado ou emigração.

Furtado critica, no GTDN, a distinta ação do Estado nacional quando lida em 
termos regionais. O governo investia em criar condições competitivas, financiava e pro-
tegia o mercado dos segmentos industriais modernos em implantação ou crescimento 
no Centro-Sul, mas não fazia o mesmo no Nordeste. Nessa região, no grande espaço 
semiárido, prevalecia a velha política hidráulica comandada pelo Departamento Na-
cional de Obras Contra as Secas (DNOCS), apropriado que fora pela oligarquia local, 
e que favorecia a pecuária sem atingir a massa de produtores de algodão e a policultura 
alimentar, mais uma vez expostos às consequências drásticas de uma grande seca.

Na Zona da Mata, o governo, através do Instituto do Açúcar e do Álcool 
(IAA), igualmente capturado pela elite nordestina que dominava o setor, mantinha, 
via subsídios, o inferior padrão competitivo da base produtora nordestina vis-à-vis 
sua similar sulista. Na região cacaueira baiana, outra importante base exportadora 
nordestina de então, o caráter da intervenção federal, via organismo também es-
pecífico, não era muito diferente. Apenas o BNB e a Companhia Hidro Elétrica 
do São Francisco (Chesf ), criados nos anos 1950, tentavam dar um tom desen-
volvimentista à presença federal na região.

Ao propor a criação da Sudene, Furtado pensava articular, via planejamento 
regional, esse modesto esforço desenvolvimentista, mas, sobretudo, ampliá-lo 
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significativamente. Não é à toa que a Sudene, ao ser criada, vinculava-se direta-
mente à Presidência da República e contava com recursos vultosos, além de se 
articular, através de seu Conselho Deliberativo, a vários ministros de Estado e aos 
governadores do Nordeste.

4.2  Propostas de Furtado para o desenvolvimento do Nordeste

Com base nessa atualização da análise do quadro nordestino, Furtado monta a 
estratégia que integrará a parte final do documento do GTDN. Quatro linhas 
básicas e um complemento estratégico eram então expostos no que chamou de 
Plano de Ação e que iluminou o início de sua atuação à frente da Sudene.

A primeira linha era a de promoção da industrialização no Nordeste, tal como 
as políticas públicas o faziam no Centro-Sul. A esperança era que a nova indústria 
nordestina fosse organizada por empreendedores regionais e usasse as matérias-
primas do próprio Nordeste. Do lado político, se estaria criando uma nova classe 
dominante, menos conservadora que as tradicionais oligarquias agrárias. Para isso 
era preciso dotar a região de uma boa infraestrutura de energia e transportes, pelo 
menos. Enquanto chefiou a Sudene, os Planos Diretores da autarquia reservaram 
a maior parte dos investimentos para esse fim. Era preciso também conhecer 
melhor as potencialidades regionais, especialmente seus recursos naturais. Daí 
Furtado ter montado na Sudene uma excelente equipe técnica no Departamento 
de Recursos Naturais, um dos mais prestigiados e operosos da nova instituição 
desenvolvimentista. E os resultados não tardaram, surpreendendo os que não 
acreditavam na região.

As demais linhas tratavam de propor mudanças na velha base agropecuária do 
Nordeste. Para a Zona da Mata a palavra de ordem era a diversificação (especial-
mente abrindo espaço para a produção de alimentos). No semiárido a proposta era 
alterar o modelo de organização, estimulando o avanço técnico e a reestruturação 
do que chamou “unidade típica”. Tais mudanças estimulariam a migração e aí en-
trava o papel do Maranhão, na quarta linha de ação: acolher migrantes nordestinos 
em suas terras ainda pouco utilizadas nos anos 1960 e receber investimentos que 
privilegiassem a produção de alimentos.

O complemento estratégico em seu Plano de Ação era uma ousada iniciativa 
institucional: a criação da Sudene.

Como se vê, as propostas capitaneadas por Furtado e depois patrocinadas por 
JK apostavam na capacidade transformadora de políticas públicas implementadas 
por um Estado nacional capitalista, mas desenvolvimentista. Daí as esquerdas o 
tacharem, à época, de reformista.
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Vale destacar que embora não enfatizasse a reforma agrária, esta estava por trás 
da diversificação da zona canavieira e da alteração da “unidade típica” sertaneja ou 
agrestina, como estava no sonho de ocupar as terras maranhenses com produtores 
sem terra vindos do bloqueio do latifúndio pecuário. O que chamava de “arcaica 
estrutura agrária” sempre preocupou Furtado, tanto que sua primeira grande der-
rota nos tempos da Sudene foi a não aprovação da Lei da Irrigação no Congresso. 
Com o apoio do representante das Forças Armadas no Conselho Deliberativo da 
Sudene, a proposta de lei fora aprovada em votação apertada. Mas no Congresso 
foi bloqueada. Qual o seu problema? Propunha associar irrigação e reforma agrária, 
ou seja, água e terra boa.

No seminário em que participou no BNDES, em meados de 2003, para dis-
cutir a proposta de recriação da Sudene, já no Governo Lula, lembrou o debate da 
Lei da Irrigação e apoiou a proposta básica do documento do Grupo de Trabalho 
Interministerial (GTI): a Sudene recriada teria como missão principal estimular 
a distribuição de dois ativos estratégicos: terra boa e conhecimento (educação). 
Aliás, educação foi outra prioridade de Furtado à frente da Sudene. Sob sua direção, 
o Departamento de Recursos Humanos investiu firme na formação de quadros 
técnicos para a região. Mas não parava aí. Um projeto importante foi a criação da 
Coordenadoria do Ensino de Ciências do Nordeste (Cecine), um centro voltado 
para formar professores de ciências para a rede pública de ensino básico e médio.

Era a antiga preocupação de Furtado com a difusão do progresso técnico. 
Ele sempre o estudou, por considerar que uma das raízes do subdesenvolvimento 
é o bloqueio à sua difusão em sociedades que o introduzem trazendo-o de outros 
países e o inscrevem num meio em que os bloqueios das estruturas atrasadas não 
permitem que ele possa se difundir.

Como se vê, antes de partir para longos anos de exílio, Furtado usou o co-
nhecimento que adquirira ao estudar a formação econômica do Brasil para tentar 
transformá-lo. E o Brasil não mudaria se o Nordeste continuasse à margem, como 
estava em meados do século XX. E o país corria o risco de não se ver consolidado 
enquanto nação soberana, moderna e justa.

5  CONSIDERAÇÕES FINAIS

Furtado, no seu “Auto-retrato intelectual”, publicado na já referida coletânea de 
Francisco Oliveira, afirma que aprendeu com a dura realidade nordestina, onde 
viveu os anos iniciais de sua vida, que a arbitrariedade e a violência tendiam a pre-
dominar nas sociedades humanas. Mas isso, em vez de desanimá-lo ou dobrá-lo, foi 
seiva de sua produção intelectual e sua ação como homem público. Isso porque, 
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como ele mesmo diz nesse texto, “a luta contra este estado de coisas exige algo 
mais que simples esquemas racionais e que essa luta é como um rio que passa: 
traz sempre águas novas, ninguém a ganha propriamente e nenhuma derrota é 
definitiva” (apud OLIVEIRA, 1983, p.32).

Sua obra intelectual ajudou muita gente a compreender as grandes marcas 
deixadas pelo longo processo de formação do Brasil e do Nordeste em particular. 
Iluminou, portanto, muitas lutas. Mas novos e complexos “esquemas racionais” 
são necessários para compreender o Nordeste dos tempos atuais. Um Nordeste 
que saiu da letargia, se modernizou e abriga hoje uma economia mais diversificada 
e dinâmica, atrelada ao movimento de integração que se consolidou no Brasil no 
século XX. Todavia, continua a ser uma das regiões mais injustas do mundo.

A violência – agora sobretudo urbana e de caráter nacional – e o poder 
arbitrário dos poderosos (apesar dos avanços da ordem democrática) ainda estão 
a desafiar os que não concordam em assistir à hegemonia dos poderosos. Que 
insistem em sonhar com uma sociedade mais justa e fraterna que Furtado não 
chegou a conhecer. Mas que vão buscar as pistas das heranças desse quadro em 
sua instigante obra-prima, FEB.

Nesse estudo, Furtado leva a sua análise até meados do século passado, e de 
lá para cá o Brasil e o Nordeste mudaram muito.

O Nordeste saiu de seu entorpecimento secular e nos anos recentes vem 
crescendo a taxas médias superiores à nacional. Ao mesmo tempo em que o país 
consolidava a integração do mercado interno, o Nordeste se integrava a esta dinâ-
mica, passando a acompanhar de perto a economia nacional. A industrialização 
avançou na região, com a Sudene tendo tido papel relevante nesse movimento, 
e como concentrou cerca de dois terços dos investimentos dos incentivos que 
administrava nas três principais áreas metropolitanas do Nordeste, foi ali que o 
setor industrial se ampliou mais e se diversificou. Muitas filiais de grandes grupos 
transnacionais e nacionais lá se instalaram, ampliando o peso da região no tecido 
produtivo nordestino, em especial no tecido metropolitano.

Na base agropecuária observa-se a presença de novas atividades, como a fruticul-
tura irrigada (especialmente presente nos vales do submédio São Francisco, do Assu); 
a produção de grãos na antiga fronteira agrícola (invadindo o oeste baiano e o sul do 
Maranhão e do Piauí); a produção de eucalipto voltada para a indústria de papel e 
celulose, dominando, agora, o sul da Bahia; a produção de camarão para exportação 
em vários estados; a ovinocaprinocultura, que ganhou importância no grande espaço 
antes de domínio do boi, entre outros desdobramentos importantes.
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No período mais recente, a produção de base familiar foi mais valorizada no 
Brasil, os recursos públicos a ela destinados cresceram significativamente e o Nordeste 
– que continua a abrigar 43% da população economicamente ativa agrícola do 
país – recebeu os impactos dessa mudança. Vários segmentos produtivos em que 
é forte a presença de unidades produtivas de tipo familiar se firmaram, como a 
produção de mel no Araripe, a produção de castanha-de-caju para exportação no 
interior do Ceará e Rio Grande do Norte, entre outras.

Ao mesmo tempo, desde os anos 1980, o algodão praticamente desaparece do 
seu antigo habitat (o agreste e o sertão nordestinos, onde se instalara no século XIX), 
com impactos negativos nos custos da pecuária e o consequente enfraquecimento 
desta atividade, especialmente quando confrontada com os padrões de produtivi-
dade obtidos em outras regiões do país, como no Centro-Oeste. O impacto social 
desse desaparecimento só não foi maior porque no final dos anos 1980 a Previdência 
Social foi estendida ao campo pela Constituição Federal de 1988 (protegendo os 
mais velhos) e no início do século XXI os programas assistenciais se ampliaram 
muito – o Bolsa Família, em especial – dando cobertura de renda mínima a todas 
as famílias da base da pirâmide social regional. Dado seu peso relevante na pobreza 
do país, o Nordeste capta 50% dos recursos do Programa Bolsa Família, embora 
não tenha sequer 30% da população total do Brasil.

Outra mudança importante foi o forte processo de urbanização que ocorre no 
Nordeste nas décadas finais do século XX, fazendo crescer, inclusive, suas pequenas 
e médias cidades. O semiárido, por exemplo, se urbanizou intensamente: não é 
mais tão rural como quando o estudou Furtado. As dificuldades econômicas que 
marcam o Brasil dos anos 1980 e 1990 desestimularam a emigração de nordestinos 
para o Sudeste e parte do êxodo rural buscou as cidades do próprio Nordeste, onde 
já se observa também um fluxo de migrantes de retorno.

A zona canavieira encolheu, dominando hoje apenas a porção da Zona da 
Mata que se situa entre Alagoas e o sul do Rio Grande do Norte. A centralização 
– uma das trajetórias previstas por Furtado – operou com toda força, reduzindo 
muito o número de usinas que permanecem em atividade. A cana buscou outras 
regiões do país cada vez com mais intensidade e o etanol – nova alternativa para 
o aproveitamento da cana, agora gerando energia vinda da biomassa – deve se 
expandir nas áreas do Sudeste e Centro-Oeste, muito mais que no Nordeste.

No litoral, além do crescimento das maiores cidades da região ali localizadas, 
inclusive de capitais estaduais como Aracaju, Natal, João Pessoa e Maceió, aumenta 
muito a presença de segmentos do terciário moderno (shopping centers e, modernas 
redes de varejo no comércio, ao lado de serviços especializados em saúde, educação e 
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consultoria empresarial, entre outros). Ao mesmo tempo, o turismo se desenvolveu 
como atividade de bom potencial e novas estruturas se montaram para praticar essa 
atividade, com impacto na organização de muitas cidades litorâneas e na dinâmica 
de outros setores, como o da construção civil e dos serviços imobiliários.

Os padrões educacionais acompanharam as melhorias que, mesmo ainda 
lentas, se fazem sentir no resto do Brasil, embora ainda sejam no Nordeste bem 
mais baixos que a média nacional. Por sua vez, a produção cultural nordestina 
ganha impulso dentro e fora da região.

Como se vê, novas interpretações são necessárias para dar conta do Nordeste 
contemporâneo, onde o peso político das oligarquias rurais também declinou. A 
contribuição de Furtado ajuda muito, mas novas reflexões são necessárias para 
interpretar agora os resultados de tantas mudanças e a incrível permanência de 
tanta marginalidade, pobreza e exclusão social que insistem em marcar a vida 
social no Nordeste.
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CAPÍTULO 8

POR QUE A PARTICIPAÇÃO TARDIA DA AMAZÔNIA NA 
FORMAÇÃO ECONÔMICA DO BRASIL?

Bertha K. Becker

1  INTRODUÇÃO

A metodologia inovadora de Celso Furtado, ao aproximar a análise econômica da 
análise histórica, permite que uma geógrafa ouse analisar o tratamento que ele deu à 
Amazônia em Formação Econômica do Brasil (FEB). Ao colocar questões econômicas 
a serem respondidas pela história e detectar a lógica do processo de formação da 
economia brasileira e de sua reprodução, a obra de Furtado possibilita também a 
análise do espaço-tempo e de sua dinâmica ao longo dos séculos, objetivo maior 
deste texto no que concerne à Amazônia. Não por acaso Furtado, em cada período 
histórico, apresenta uma visão espacial da economia brasileira.

De imediato chamam a atenção na obra de Furtado as poucas menções à 
Amazônia e a quase total ausência de referências a essa região na etapa colonial 
marcada pelo êxito da empresa açucareira nos séculos XVI e XVII e mesmo na 
economia escravista mineira do século XVIII. Apenas a borda leste da região – 
Maranhão – entra em cena e é incorporada para a defesa do complexo econômico 
açucareiro nordestino e, no período de transição para o trabalho assalariado, como 
espaço da imigração nordestina que sustentou a exploração da borracha.

A participação tardia da Amazônia na formação econômica do Brasil é, por-
tanto, muito bem captada pelo autor, assim como a sugestão de complementaridade 
entre o Nordeste e a Amazônia que, certamente, influiu nas políticas nacionais de 
desenvolvimento regional.

Seguindo a própria metodologia de Furtado, essa questão pode e deve ser 
respondida pela história. O que merece ser explicitado é que a Amazônia teve uma 
história diferente da brasileira. Dela se tomou posse e a região permaneceu por 
séculos sob processos ligados diretamente ao contexto internacional e à metrópole, 
praticamente à parte do Brasil.
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Pesquisa recente aponta para os desafios históricos das relações da região Norte 
com os centros de poder, revelando que a problematização da Amazônia envolve a 
questão nacional: os fundamentos da questão regional se fazem através da dialética 
região versus nação, e demanda modos adequados de efetivar a integração regional 
ao poder nacional (SILVA, 2004).

Neste texto, vai-se além. Aqui, apresentamos como hipótese que a Amazônia 
constitui uma fronteira-múndi, termo aqui proposto para designar um espaço 
de grande valor estratégico para a economia-mundo1 – desde a sua formação até 
agora –, o que explica a constante interferência de forças externas na região e a 
dificuldade de integrá-la aos Estados nacionais até hoje.

Não se trata de obscurecer o papel dos fatores internos na formação da Ama-
zônia, do Brasil e da América Latina; estes são produtos de uma complexa intera-
ção em que o contexto internacional e o doméstico tiveram papéis significativos, 
cuja importância variou ao longo do tempo (BECKER; EGLER, 1993). Mas na 
história da Amazônia o contexto internacional tem tido peso mais significativo e 
mais constante através dos séculos.

Vale a pena registrar, nesse contexto, o papel da ciência e do conhecimento 
associado a esse processo. A partir do século XVI, fase em que a ciência moderna 
começa a estruturar-se, desbravadores percorrem o que é hoje a Amazônia e pro-
duzem preciosos relatos para a Europa sobre o mistério amazônico. O empenho 
em encontrar novas riquezas e terras estimulou a organização de grandes e custosas 
expedições científicas, desde fins do século XVIII e sobretudo no início do século 
XIX, que desenvolveram sistematicamente a pesquisa, a informação e o conheci-
mento sobre a região, com destaque para naturalistas alemães e ingleses.

A história da Amazônia é, assim, reveladora de que a expansão do sistema 
capitalista não se fez mediante um só modelo. No caso da região, o processo de 
apropriação por múltiplos atores em quase dois séculos de disputa aproxima-se 
muito mais de um modelo caribenho do que sul-americano. Não seria demais 
aventar que os marcos de tal modelo histórico ainda hoje presente na região ex-
plicam a disparidade e os conflitos de interesses que impedem concepções e ações 
adequadas para o desenvolvimento regional.

O termo tardio aqui utilizado tem tanto o significado temporal, de posterior, 
como também o significado da ausência de forças produtivas que permitissem o 

1. A economia-mundo (WALLERSTEIN, 1979) consiste na existência de um único mercado mundial capitalista. Seu vetor dinâmico é 
justamente a formação e o desenvolvimento desse mercado mundial. Como estrutura formal, uma economia-mundo é definida por uma 
única divisão do trabalho em que se localizam múltiplos Estados.
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desenvolvimento pleno e a integração efetiva da região ao Estado nacional, até 
hoje não conseguidos.

Por isso, uma primeira seção do texto é dedicada a um resgate histórico da 
Amazônia enquanto fronteira de disputa da economia-mundo em construção e 
suas articulações iniciais com o Brasil. A segunda e a terceira seções tratam dos 
projetos de Portugal e do Brasil independente para a integração da região na segunda 
metade do século XVIII e a partir do XX, respectivamente. Na quarta, discutem-se 
problemas contemporâneos e soluções possíveis para superar o subdesenvolvimento 
e a falta de integração regional, processos intimamente associados.

2  UMA FRONTEIRA DA ECONOMIA-MUNDO

A ocupação do que é hoje o Brasil e toda a América Latina corresponde a um 
episódio do amplo processo de expansão marítima das empresas comerciais e Es-
tados europeus para exploração de recursos naturais. Processo que constitui esse 
território como as mais antigas periferias de economia-mundo capitalista, forjadas 
no paradigma sociedade-natureza denominado “economia de fronteira”. Nele, 
entende-se o progresso como crescimento econômico e prosperidade infinitos, 
baseados na exploração de recursos naturais percebidos como igualmente infinitos 
(BOULDING, 1966; BECKER, 1995, 2001a, 2001b, 2004).

Embora não fugindo a essa regra geral, a ocupação da Amazônia tem pelo menos 
três particularidades em relação a outras porções do imenso território latino-americano: 
i) a ocupação tardia e disputada por múltiplos atores; ii) os surtos devassadores 
ligados à valorização momentânea de produtos no mercado internacional, sempre 
por iniciativas externas, seguidos de longos períodos de estagnação; e iii) a geopolítica 
que explica o controle de tão extenso território com tão poucos recursos, na medida 
em que os interesses econômicos dominantes foram regularmente malsucedidos na 
implementação de uma base econômica e populacional estável.

Um segundo nível conceitual de diferenciação da Amazônia refere-se ao con-
fronto de modelos de ocupação territorial. Trata-se de duas concepções distintas. Uma, 
predominante, baseada numa visão externa ao território, que afirma a soberania 
privilegiando as relações com a metrópole, ou seja, um modelo exógeno. A outra 
compreende uma visão interna do território, fruto do contato com os habitantes 
locais, privilegiando o crescimento endógeno e a autonomia local, como foi o 
projeto missionário. As missões conseguiram o controle do território com uma 
base econômica organizada, o que o governo colonial não conseguiu. Os efeitos 
econômicos governamentais foram desagregados para o Vale do Amazonas, mas foram 
condições para a unidade política da Amazônia (BECKER, 2001a, 2001b).
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Para explicar essas particularidades assume-se que elas deverão ser respondidas 
inicialmente com um olhar a partir da construção econômica e política da economia-
mundo, e não a partir apenas da Ibéria, de Portugal ou do Brasil, pois somente na 
segunda metade do século XVII a Amazônia se articula ao conjunto do sistema 
colonial português, e apenas no século XIX integra-se ao Império brasileiro.

2.1  Uma fronteira-múndi

O que é hoje a Amazônia foi um dos lugares onde o reajuste econômico e político 
da Europa nos séculos XVI e XVII se deu por mais longo tempo. Enquanto na 
costa Leste brasileira Portugal conseguia implantar uma base econômica estável, 
gerando o complexo açucareiro nordestino e manchas de povoamento adensado, 
na Amazônia coexistiram nesses dois séculos a expansão mercantil com o sistema 
colonial, a crise do absolutismo monárquico europeu, e a disputa de escravos e 
mercados potenciais, de rotas marítimas, terra e matéria-prima.

Descoberto em 1492, o continente americano passa a ser anexado pelo Tratado 
de Tordesilhas (1494) antes de ser conhecido e ocupado. O Tratado é elucidativo 
quanto à posição da Amazônia na ordem mundial em transformação; ele dividiu as 
terras disputadas entre a Lusitânia, parte oriental portuguesa, e a Nova Andaluzia, 
parte ocidental espanhola, primeiras denominações da Amazônia, numa posse que 
precedeu a conquista (SILVA, 2004).

Tratou-se de mera anexação, pois conquista implica apropriação, sobretudo 
mediante colonização. A partir da união das Coroas de Portugal e Espanha em 
1580, realiza-se a apropriação da Amazônia, concretizada mediante disputa com 
outros povos europeus, de um lado, e com as populações amazônicas, de outro. Em 
outras palavras, o século XVI foi um período de exploração, de reconhecimento 
físico por grandes expedições, viajantes e primeiros missionários.

As invasões inglesa, francesa e holandesa na Amazônia expressam por um lado 
as iniciativas privadas em ascensão que passam a competir com o estado absolutista; 
e, organizadas em companhias de comércio da França, Holanda e Inglaterra, afetam 
o monopólio comercial ibérico. De outro lado, essas iniciativas particulares, quando 
associadas ao apoio dos Estados de origem, eram forças políticas que configuravam 
um novo processo de hegemonia em consolidação na Europa, passando pela disputa 
dos territórios coloniais (FAORO, 1984; SILVA, 2004).

Sob a ótica da conquista ibérica monopolista, da concorrência colonial mer-
cantilista e das tensões internacionais, as invasões inglesa, francesa e holandesa 
delineiam a função que a Amazônia passa a assumir para Portugal e Espanha no 
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conjunto das relações políticas e econômicas europeias, qual seja, de redefinição 
do equilíbrio europeu nos momentos mais críticos. As disputas das companhias 
de comércio na Amazônia estão, assim, inseridas nos jogos de ascensão e declínio 
das potências europeias.

E, nesse jogo, variam as estratégias de apropriação do território no tempo, 
reconhecendo-se pelo menos três delas. No século XVI, a posse e o conhecimento do 
território configuram um verdadeiro “loteamento”, palavra que diz muito do clima 
de disputa mercantil e da corrida colonial na conquista e colonização da Amazônia 
(SILVA, 2004, p. 26). “O simples fato de navegar pelo rio Amazonas fazia com que o 
rei do qual o descobridor fosse súdito lhe desse a posse da região, como fizeram o rei 
de Espanha, da França e da Inglaterra” (FREIRE, 1987). Bases coloniais holandesas 
e inglesas iniciadas nas possessões antilhanas passaram à América do Sul, chegando 
até o vale do Amazonas – antes mesmo das ibéricas – em contatos de reconhecimento 
sucedidos por feitorias – casos dos fortes de Nassau e de Orange, no Xingu (1559). 
A anarquia desse processo expressa forças econômicas e políticas novas emergentes 
no Antigo Regime – cada lote é um retalho de complexidade desse conjunto que 
inclui projetos diferentes de Amazônias Estrangeiras. Em comum, “o sentido de 
dominação dos povos e territórios e de medir, no Ultramar, as diferenças européias 
e as fronteiras das monarquias” (FREIRE, 1987, p. 27).

Mercado livre subvertendo o monopólio, planos distintos no mercantilismo, 
loteamento definindo espaços amazônicos caminham na lógica da transição e do 
rearranjo das forças europeias.

É na passagem para o século XVII, quando se acirram os conflitos armados 
e se multiplicam as bases dos invasores, que se inicia efetivamente a conquista 
da Amazônia pela Ibéria; sobretudo os portugueses lutam e destroem as feitorias 
holandesas e os fortes ingleses (1625).

Márcio de Souza2 demarca a conquista política portuguesa da Amazônia 
a partir de 1600. Entre 1600 e 1750, a fundação do Forte do Presépio de Santa 
Maria de Belém, em 1616, inaugura uma série de fundações de estabelecimentos 
militares e feitorias concluídos ao longo dos séculos posteriores. Com posição 
privilegiada para defesa da bacia Amazônica, Belém tinha – nos demais fortins 
e feitorias situados na embocadura dos principais afluentes do Amazonas – uma 
base geopolítica essencial para o controle da bacia.

2. Márcio Gonçalves Bentes de Souza, escritor amazonense, ensaísta e ficcionista, autor de vários livros de temática sociocultural 
amazonense, como os romances Mad Maria (sobre a construção da ferrovia Madeira–Mamoré) e Galvez, Imperador do Acre (sobre a 
disputa pela posse do território do Acre), além de Plácido de Castro contra o Bolivian Syndicate e Zona Franca, meu amor. (Nota dos 
Organizadores.)
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Uma segunda estratégia geopolítica concebida nessa fase conflituosa para resistir 
aos ataques, sobretudo dos holandeses no Nordeste e dos franceses na Amazônia, foi a 
criação de grandes territórios diretamente ligados à metrópole (BECKER, 2001a e b).

Em 1621, a Espanha cria o Estado do Maranhão e Grão-Pará – logo separado 
do Estado do Brasil (1624) – que se estendia desde o Ceará até o rio Amazonas, 
com sede própria em São Luís, e estreita ligação com Portugal, onde gozava de 
regalias; a Capitania do Cabo (1637) criada em represália à fundação de companhia 
comercial francesa na Guiana (Cabo Norte) conteve as pretensões da França asse-
gurando a posse do Amazonas ao governo do Rio Negro e protegendo os limites 
ocidentais do Grão-Pará. Em 1639, por sua vez, a expedição exploratória de Pedro 
Teixeira destrói os fortes holandeses implantados no Xingu.

O esforço maior deu-se através de expansão territorial no Maranhão. Na 
época do apogeu do açúcar até o momento da fundação de Belém, o domínio 
português só estava consolidado ao sul da foz do Amazonas, linha de defesa da 
linha de ataque originária das Antilhas. Foram as intensificações dos ataques ao 
Nordeste e das incursões ao baixo Amazonas, isto é, a preocupação em defender o 
monopólio açucareiro do Nordeste que fomentou o movimento expansionista em 
direção primeiro ao Maranhão e depois à Amazônia, segundo Celso Furtado.

A ocupação foi seguida de decisões com o objetivo de criar colônias perma-
nentes e estáveis, à semelhança do que ocorria no Nordeste, enviando-se para o 
Maranhão em 1620 cerca de 500 açorianos.

Mas o loteamento também é espiritual (FERREIRA REIS, 1978; SILVA, 2004). 
A presença religiosa na Amazônia é uma terceira estratégia, ainda conjunta, de Portugal 
e Espanha. Os religiosos acompanharam as expedições espanholas, portuguesas e 
francesas e, como ação de conquista, foram os primeiros organizadores das aldeias 
e aglomerados populacionais criados sobre agrupamentos originários. A conciliação 
entre Deus e Rei era possível e necessária para manter a posse – é o sentido espiritual 
da empresa colonizadora, que converte gentios em aliados contra holandeses, franceses 
e ingleses, lugar comum das experiências na Índia e na África.

Os primeiros religiosos a atuar foram os capuchinhos franceses, mas os je-
suítas, chegando em 1615, foram os principais agentes da ação cultural europeia 
sobre os povos amazônicos. De São Luís, estenderam seus contatos com os índios 
do rio Tapajós, do Pará e do Médio Amazonas. Em 1655 a Companhia de Jesus 
possuía 28 aldeias, 11 no Maranhão, 7 no Tocantins e 6 no rio Pará. Os jesuítas 
espanhóis chegaram ao Solimões em 1686. Em 145 anos, a Companhia de Jesus 
na Amazônia deu origem a 24 cidades; os carmelitas a 17, os capuchinhos a 21, e 
os mercedários a 6 (SILVA, 2004).
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Os aldeamentos indígenas foram essenciais para a conquista, lutando contra 
“os invasores”, favorecendo a apropriação da terra e servindo como mão de obra. Os 
jesuítas desenvolveram técnicas bem mais racionais de incorporação das populações 
indígenas à economia da colônia e constituem um fator decisivo de penetração eco-
nômica na bacia amazônica; e em sua busca pelo índio foram conhecendo melhor 
a floresta e descobrindo suas potencialidades, segundo Furtado (2007).

Defendendo as terras da Espanha dos seus inimigos durante a união das duas 
Coroas, os portugueses se fixaram na foz do grande rio, posição-chave para o controle 
da imensa bacia, e criaram uma colônia no Maranhão. A penetração para a caça ao 
índio, por sua vez, ampliou o seu conhecimento sobre a floresta e suas potenciali-
dades, favorecendo a segunda fase da conquista colonial, quando, já independente 
da Espanha (1640), Portugal procura sedimentar sua empresa no século seguinte 
(SOUZA, 1978b; FURTADO, 2007). Desde 1669 estava levantada a fortaleza da 
Barra de São José, de cujo aldeamento surgiria Manaus; sendo o rio Negro uma das 
áreas mais densamente povoadas daquela época, a população indígena tornou-se 
logo uma das maiores fontes de mão de obra do colonialismo (SOUZA, 1978b, p. 
43). Os aldeamentos se multiplicam na primeira metade do século XVIII; a região 
paraense progressivamente se transforma em centro exportador de produtos florestais 
– cacau, baunilha, canela, cravo, resinas aromáticas – cuja colheita dependia de uma 
utilização intensiva da mão de obra indígena que, dispersa na floresta, dependeu da 
solução encontrada pelos jesuítas. Conservando os índios em suas próprias estruturas 
comunitárias, conseguindo sua colaboração voluntária e pagando pouco “tornava-se 
rentável organizar a exploração florestal de forma extensiva ligando pequenas comu-
nidades disseminadas na imensa zona” (FURTADO, 2007, p. 110).

A organização de mão de obra indígena pelos jesuítas constitui, assim, fator 
decisivo da expansão territorial portuguesa que se efetua na primeira metade do 
século XVIII na Amazônia, base importante do princípio do uti possidetis utilizado 
no Tratado de Madri (1750) para reconhecer as terras de Portugal.

2.2  O projeto da metrópole portuguesa para a integração da Amazônia e 
as primeiras conexões com o Brasil

No novo rumo de Portugal como potência colonial independente da Espanha e 
fortemente dependente da Inglaterra, altera-se o valor estratégico e econômico da 
Amazônia.

No século XVII, quando se instala a crise dos países ibéricos, a defesa e o 
asseguramento dos espaços conquistados passam a ser vitais para a permanência 
de Portugal e Espanha na cena política europeia.
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Em meados do século a economia da metrópole recupera-se graças ao ouro 
explorado no Estado do Brasil. Mas a crise do sistema colonial – com a queda 
de preço e perda do monopólio do açúcar para as Antilhas – eclode na segunda 
metade do século XVIII e se intensifica em seu último quartel com a queda nas 
exportações de açúcar e ouro. Enquanto a economia do Brasil articulava-se através 
da pecuária a dois polos – o do açúcar e o do ouro –, no que é hoje a Amazônia 
emergem dois centros autônomos, o do Maranhão e o do Pará, este assegurado 
pelos jesuítas.

Urge reorganizar política e economicamente o sistema, o que Portugal realiza 
retomando sua independência, mas dependendo da parceria com a Inglaterra. 
Portugal fora importante na Europa pela dianteira na conquista marítima; durante 
a união das duas Coroas defendeu as terras de Espanha contra os invasores, capi-
talizando para si as conquistas territoriais na separação dos reinos em 1640; uma 
vez restaurado o Estado português como unidade nacional, a metrópole passa a 
depender da riqueza produzida nas colônias para sustentação da coroa.

Da consciência da crise surge ordenação nacional patrocinada pelo Estado, que 
tem no marquês de Pombal sua expressão maior. Para a Amazônia a reordenação 
da política colonial portuguesa traria profundas alterações. É o momento de sua 
transformação de unidade territorial em unidade política da metrópole. Através 
da articulação física de território – interna e externamente com o Brasil –, da po-
lítica de valorização regional, do equacionamento das questões diplomáticas, da 
subordinação da ação missionária aos interesses do Estado, e do seu aparelhamento 
administrativo, realiza-se a integração definitiva da região ao todo do sistema 
colonial e, portanto, sua articulação inicial com o Brasil.

O Tratado de Madri (1750) finaliza, formalmente, os conflitos da fronteira 
amazônica entre espanhóis e portugueses, que incluíam conflitos entre a Igreja e 
a Coroa. O direito de posse reivindicado pelos portugueses pela defesa e assegura-
mento do território contra as invasões inglesa, holandesa e francesa é contemplado 
no tratado, confirmando a ocupação lusa do imenso leque norte e oeste do grande 
rio e seus afluentes. Dessa maneira, origina-se o atual delineamento da fronteira 
amazônica brasileira (MEIRA MATTOS, 1980). A imposição da posse portuguesa 
pela supremacia militar era evidente nas fortificações e preocupações estratégicas 
do grande rio e seus afluentes.

A posse efetiva – uti possidetis – é, assim, fundamental para decidir em favor 
dos lusos a conquista da Amazônia. Outro componente importante para o domínio 
português da Amazônia é a função da região no jogo diplomático internacional 
que dirimia os conflitos entre as potências da época. Portugal e Espanha, agora 
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em oposição, amparavam-se, respectivamente, em alianças com a Inglaterra e a 
França, necessárias para a manutenção de suas colônias. À Inglaterra interessava 
que a Amazônia fosse assegurada como possessão de Portugal, enfraquecendo a 
expansão francesa na região e garantindo os grandes lucros que obtinha como 
intermediária nas transações portuguesas.

O interesse da Coroa residia no fortalecimento do Estado e na sua autonomi-
zação do poder da Igreja. Para isso, três condições eram essenciais: i) implementar a 
economia; ii) nacionalizar a estrutura comercial da colônia; e iii) garantir a presença 
do Estado português no território. O esvaziamento de poder dos jesuítas, com a 
declaração de liberdade dos índios (1775), e finalmente sua expulsão, assim como 
o aparelhamento administrativo da província são ações centrais da metrópole.

A instalação da Companhia Geral do Grão-Pará e Maranhão (1755-1778) 
por Pombal é o instrumento do Estado mercantil para equacionar os problemas 
econômicos e políticos da metrópole, buscando, inclusive, maior independência de 
Portugal diante da Inglaterra. Mas a ação econômica de Pombal envolveu também 
o estímulo ao extrativismo, recuperando a exportação do cacau – a mais importante 
da região –, a implementação da agricultura do algodão e do café, sobretudo no 
Maranhão, o incentivo a manufaturas de algodão, de anil, de preparo de madeiras 
e embarcações, enfim, a realização de várias experimentações na Amazônia.

Mecanismos institucionais eram essenciais para organizar na região uma uni-
dade política de eficácia econômica e estratégica para a metrópole. Imediatamente 
à assinatura do Tratado de Madri, como que a colocá-lo em prática, Portugal cria 
o Estado do Grão-Pará e do Maranhão, desta feita com o centro de decisão em 
Belém (1751), tendo como governador o irmão do marquês de Pombal. E para 
proteger os limites ocidentais do Grão-Pará cria-se, em 1757, a Capitania de São 
José do Rio Negro, que progrediu gerando dezenas de vilas e povoados, lavoura 
de cacau, algodão e café, fabricos, animando o povoamento regional e integrando a 
construção de um verdadeiro cinturão de segurança para a região. Em 1772, já em 
fase pós-Pombal, é criado o Estado do Grão-Pará e do Rio Negro, separado do Estado 
do Maranhão, e revelando preocupação com a integração interna da Amazônia.

Na orientação do governo português no século XVIII, a articulação da 
Amazônia com o Brasil-Colônia não é mais para garantir uma reserva de riqueza 
para o futuro, e sim para a atualidade. Instruções expressas do marquês de Pombal 
são dadas para povoar a fronteira ocidental e com ela assegurar a navegação do rio 
Madeira para o Mato Grosso e a passagem daquelas minas para o Cuiabá; separar 
os padres jesuítas da fronteira da Espanha, enfim, completar o aparelhamento 
defensivo do Império na orla fronteiriça iniciada em Mato Grosso e prosseguindo 
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no Rio Grande do Sul (MEIRA MATTOS, 1980). O perímetro das fortalezas e 
casas-fortes até então centrados ao longo da linha de costa foi expandido de modo 
a incorporar as margens de terras do Estado do Brasil e do Estado do Grão-Pará. 
A linha fortificada pombalina corresponde, grosso modo, ao atual limite das terras 
brasileiras formalizado pela primeira vez no Tratado de Madri.

O fato de a Amazônia ter sido sempre uma área diretamente administrada pela Coroa portuguesa, 
parece ter sido decisivo para fazer dela uma unidade propícia às experimentações reformistas e torná-la 
uma parede física e política de proteção à manutenção do domínio português na América: fronteira de 
outros domínios coloniais (...), ponte de articulação com o sertão do Brasil (...), com saída para o mar e, 
ao mesmo tempo, unidade administrativa da Coroa sem a intermediação de poder desenvolvida pelas 
camadas senhoriais do Nordeste (SILVA, 2004, p. 90).

Tais características permitiram a moldagem da região através da intervenção 
efetiva do Estado português, por correntes das transformações formadoras da 
economia-mundo.

A fase pombalina termina na Europa e na Amazônia em 1777, mas o refor-
mismo português continua na Amazônia, inclusive com a ideia de elevar a região à 
categoria de vice-reino, já sugerida a Pombal por seu irmão. Tal proposta, embora 
discutida de meados do século XVIII até 1820, ao lado do projeto de indepen-
dentização de Portugal do domínio inglês, foi inviabilizada quando a metrópole 
se deu conta de que ela representava o risco de independência da colônia.

Embora atuando num período relativamente curto, até 1777, Pombal revelou-
se grande estadista com uma visão nacional de Portugal e suas colônias. E suas 
ações para articular a Amazônia ao império português acabaram por constituir as 
primeiras conexões da região com o Estado do Brasil.

3  INCORPORAÇÃO DO TERRITÓRIO AMAZÔNICO AO BRASIL: ECONOMIA-
MUNDO, GEOPOLÍTICA NACIONAL E TRANSUMÂNCIA REGIONAL

Longa fase de estagnação na Amazônia segue-se após as iniciativas do projeto da 
Coroa para a região. O fim da era colonial no último quartel do século XVIII e na 
primeira metade do XIX foram de grandes dificuldades para a colônia com forte 
queda nas exportações, e o território amazônico permaneceu marginalizado em 
face da prioridade adquirida pela economia cafeeira no Sudeste do país.

O que é hoje a Amazônia continuou a ter papel central na dinâmica da 
economia-mundo marcada pela Revolução Industrial, pela reorganização do sistema 
de Estados com a independência de colônias, e por novas disputas hegemônicas 
com a ascensão da Inglaterra e a seguir dos Estados Unidos. Mas dois movimentos 
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asseguram a incorporação física definitiva desse espaço ao Brasil: a geopolítica 
nacional – imperial e depois republicana – zelosa por manter a soberania sobre 
o território, e as relações regionais constituídas pela imigração nordestina que 
contribuiu para o povoamento, para a extração da borracha e para a unidade e 
configuração da Amazônia atual.

3.1 O Maranhão – a falsa euforia do fim da época colonial

Furtado (2007, p. 137-141) oferece excelente análise da economia espacial bra-
sileira na época.

Observada em conjunto, a economia brasileira no último quartel do século 
XVIII se apresentava como uma constelação de sistemas em que alguns se arti-
culavam entre si e outros permaneciam praticamente isolados. As articulações se 
operavam na pecuária em torno de dois polos principais: as economias do açúcar 
e do ouro. No Norte, localizavam-se os dois centros autônomos do Maranhão 
e do Pará. Este último vivia da economia extrativista florestal, afetada pela libe-
ração da mão de obra indígena e a expulsão dos jesuítas. O Maranhão, embora 
constituindo um sistema autônomo, articula-se com a região açucareira através 
da periferia pecuária.

Os três principais centros econômicos – faixa açucareira, região mineira e 
Maranhão – se interligam de maneira fluida e imprecisa pelo extenso hinterland 
pecuário. Dessa forma, apenas o Pará existe como núcleo totalmente isolado (FURTADO, 
2007, p. 138-139, grifo da autora).

Dos três sistemas, o único que obteve efetiva prosperidade no último quartel 
do século foi o Maranhão, graças à política de Pombal. A ajuda financeira da 
Companhia do Comércio permitiu a importação em grande escala de mão de obra 
africana para implementar lavouras do algodão – produto tropical valorizado com 
a Guerra da Independência dos Estados Unidos e logo em seguida a Revolução 
Industrial inglesa – e do arroz. O Maranhão conheceu, assim, uma excepcional 
prosperidade no fim da época colonial. Prosperidade precária, decorrente das 
alterações que prevaleciam no mercado mundial de produtos tropicais. Superada 
essa etapa, o Brasil encontraria sérias dificuldades, nos primeiros decênios de vida 
como nação politicamente independente, para defender sua posição nos mercados 
dos produtos que exportava (FURTADO, 2007, p. 141).

3.2 Independência e geopolítica imperial

A Amazônia continuou a ter sua história fortemente submetida à dinâmica da 
economia-mundo no século XIX, marcado pela tentativa de controle da América 
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do Sul pela Grã-Bretanha a que estão associados os movimentos de independência 
no continente. E a definição dos limites do Brasil ocorreu em grande parte como 
consequência da disputa entre a Grã-Bretanha e a França pelo controle do comércio e da 
navegação das duas grandes bacias que o demarcam, a do Prata e a do Amazonas.

A geopolítica imperial foi crucial para a incorporação definitiva do território 
amazônico ao Brasil. O movimento pela independência enfrentou na Amazônia 
uma das mais resistentes oposições no Brasil: a cabanagem. A anexação definitiva 
da Amazônia deu-se quando as forças militares do Império forçaram os cabanos a 
sair de Belém, em 13 de maio de 1835. A ação geopolítica do Império foi ainda 
fundamental para manter a soberania na região mediante a regulação da liberdade 
de navegação a vapor no rio Amazonas cujo monopólio é disputado por Estados 
Unidos, Inglaterra e França.

3.3 Transumância nordestina e economia da borracha

Entre 1840 e 1924, um novo ciclo econômico se desenvolve na Amazônia. A 
máquina movida à energia foi a marca da Revolução Industrial e a borracha tornou-
se um de seus insumos básicos, revolucionando a economia e o modo de vida 
amazônicos. Para inserir-se na economia-mundo configurada com a Revolução 
Industrial, o Brasil necessita de mão de obra, problema crucial que se coloca para 
o país no final do século XIX com a liberação da escravatura.

Nessa ocasião, dois grandes movimentos de população atendem às novas de-
mandas: uma grande corrente migratória de origem europeia sustenta a economia 
cafeeira no Sudeste do Brasil, e uma corrente migratória nordestina sustenta a da 
borracha na Amazônia. A economia amazônica entrara em decadência e o imenso 
espaço revertera a um estado de letargia econômica. A valorização da borracha, 
mais um produto extrativo da floresta, colocava a questão de como aumentar a 
produção para atender a uma procura mundial crescente, impondo um adequado 
suprimento de mão de obra e de recursos financeiros. Calcula-se em aproxima-
damente 260 mil imigrantes entre 1872 e 1900, sem contar os que teriam vindo 
antes para o Acre, o que teria repercutido no crescimento da população amazônica 
de 250 mil para 500 mil no período.

Segundo Furtado (2007, p. 193), essa enorme transumância indica claramente 
que em fins do século XIX já existia no Brasil um reservatório substancial de mão 
de obra. A decadência da economia açucareira no Nordeste, a partir da segunda 
metade do século XVII, determinou a transformação progressiva do sistema pe-
cuário em economia de subsistência. Nesse tipo de economia, a população tende 
a crescer em função da disponibilidade de terras que a região não possuía, dada 
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a apropriação de grandes extensões por indivíduos de iniciativa e algum capital. 
Tal problema estrutural assumiu extrema gravidade na prolongada seca de 1877-
1880, durante a qual desapareceu quase todo o rebanho da região, pereceram 100 
mil a 200 mil pessoas e, no intuito de ajudar, orientou-se a população a emigrar 
particularmente para a Amazônia.

Foi a economia da borracha que configurou a Amazônia como uma unidade 
em si (BECKER, 2001b). Primeiro, pelo crescimento da população, graças aos 
nordestinos. Segundo, pelo crescimento da economia; em 1827, a quantidade de 
borracha produzida no Brasil não passava de 31 toneladas/ano. A borracha passa 
a ser usada em larga escala a partir de 1839, com a invenção, pelo americano 
Charles Goodyear, da vulcanização – processo químico que deixou o produto 
mais resistente às mudanças de temperatura. Já em 1860 a produção amazônica 
de borracha alcança 2.673 toneladas e no final do século XIX o Brasil torna-se o 
maior fornecedor mundial de borracha.

Em 1912, a borracha tornou-se o segundo maior produto de exportação do 
Brasil, logo após o café. Finalmente, em consequência da expansão do povoamento 
em novas áreas da fronteira móvel impulsionada por seringueiros e comerciantes na 
busca do látex localizado nos altos vales dos tributários da calha sul do rio Amazonas, 
e da inexistência de limites definidos, esses pioneiros penetram profundamente na 
Bolívia, daí resultando a questão do Acre.

O “ciclo de borracha” gera uma cadeia produtiva iniciada na floresta, em que 
a matéria-prima é transportada por via fluvial até os grandes portos concentradores 
da produção – Belém e, a seguir, também Manaus –, de onde é exportada para as 
indústrias norte-americanas e europeias.

Novos atores entraram na aventura da borracha (BECKER; STENNER, 
2008). Nos portos instituíram-se as financiadoras, exportadoras, bancos ingleses e 
americanos e muitos trabalhadores estrangeiros. Aí também é a sede dos aviadores, 
figuras emblemáticas da época, mistura de comerciante com agiota que fornece 
bens de consumo e gêneros a crédito aos seringalistas (os donos dos seringais) a 
serem pagos com a borracha, e negociam a borracha com os exportadores. Os 
seringalistas se endividam para manter hábitos luxuosos na cidade e para suprir 
os armazéns dos seus seringais localizados na floresta, onde exercem o papel de 
aviadores para os seringueiros, os trabalhadores da seringa.

Intensa desigualdade social e territorial caracteriza o “ciclo da borracha”: os 
“coronéis” da borracha rapidamente enriquecidos vivem em fausto em Belém e 
Manaus, cidades que procuram imitar Paris e Londres. Nos portos atracam navios 
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abarrotados de produtos importados, a vida artística fervilha com exposições e 
espetáculos de música lírica, e altera-se a aparência das cidades: ruas são alargadas, 
prédios suntuosos são construídos com destaque para as casas de espetáculos, como 
o Teatro da Paz, em Belém, e o Teatro Municipal, em Manaus. Belém ganha água 
encanada e luz elétrica.

Em contrapartida, os índios são expulsos para as cabeceiras dos rios, e nos 
seringais encravados na mata, início da cadeia produtiva, os seringueiros vivem num 
regime semiescravo. Cada um deles recebia uma “colocação” – trato de área – onde 
diariamente percorriam grandes percursos para extrair o látex, com uma produção 
bastante baixa, cuja remuneração era quase extinta com o pagamento exorbitante 
dos gêneros que o armazém do seringalista fornecia a crédito. O aviamento gerava, 
assim, uma dívida eterna para os trabalhadores que usavam praticamente todo o 
rendimento para pagá-la ao patrão.

Furtado, corretamente, é bastante crítico quanto a essa migração. São 
notórios os contrastes entre os dois movimentos de população ocorridos nessa 
época (FURTADO, 2007, p. 195-197):

(...) o imigrante europeu, com apoio governamental do próprio país, chegava à plantação com todos os 
gastos pagos, residência garantida, manutenção assegurada até a colheita e possibilidade de plantar 
alimento; o nordestino transformado em seringueiro na Amazônia começa a trabalhar endividado, pois 
tem que reembolsar gastos com a viagem, instrumentos de trabalho, despesas de instalação, e para 
alimentar-se depende do empresário que monopoliza o suprimento no seu barracão, no sistema de 
aviamento, o que colocava os seringueiros num regime de servidão. A declinarem de vez aos preços da 
borracha, a miséria generaliza-se rapidamente; completando seu orçamento com a caça e pesca, vão eles 
“regredindo à forma mais primitiva de economia de subsistência, que é a do homem que vive na floresta 
tropical (...). O grande movimento da população nordestina para a Amazônia consiste basicamente num 
enorme desgaste humano em uma etapa em que o problema fundamental da economia brasileira era 
aumentar a oferta de mão-de-obra.

Essa diferenciação é um dos fatores que explicam a dinâmica da região cafeeira 
rumo ao deslocamento do centro dinâmico da economia brasileira para o mercado 
interno e o retrocesso econômico da Amazônia.

3.4  Definição dos limites da Amazônia e início do planejamento regional

Se na primeira metade do século XIX as disputas fronteiriças foram ainda fruto do 
confronto de interesses ingleses e franceses, e em meados do século o Império começa 
a exercer uma geopolítica nacional para as bacias platina e amazônica, na Primeira 
República o território passa a ser utilizado como instrumento de legitimação do 
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Estado por meio de ações diplomáticas e militares. Nesse contexto, definem-se os 
limites do território amazônico e estabelecem-se novas redes de conexão com o 
Brasil (BECKER, 2001a, 2001b).

A diplomacia é essencial na consolidação dos limites. No final do século XIX, 
aliados aos Estados Unidos – maior comprador de café e borracha – os diplomatas 
brasileiros conduzem negociações com potências rivais. A definição do território 
torna-se um recurso de legitimação e uma pré-condição para a unidade nacional. 
Em 1891 inicia-se uma série de negociações para estabelecimento dos limites 
políticos nacionais concluídos em 1909, em que se destaca o papel do barão do 
Rio Branco. Mais uma vez, com base no uti possidetis, cerca de 1.000.000 km2 do 
espaço amazônico são incorporados ao território brasileiro, obtidos da vitória contra 
a França, a Bolívia, o Equador, a Venezuela, a Holanda e o Peru. O Acre é anexado 
ao Brasil (1903) em troca do pagamento de 2 milhões de libras e da construção da 
ferrovia Madeira–Mamoré, que permitiria à Bolívia o acesso à navegação fluvial 
no rio Madeira e no Amazonas, e assim, a saída para o Atlântico.

Por sua vez, o Exército atua no controle interno do território, envolvendo a 
solução de conflitos regionais, os movimentos sociais de resistência no sertão e a 
integração territorial. Por entender que os capitais privados internacionais só se 
interessavam por investimentos em infraestrutura nas grandes cidades litorâneas 
e que o capital privado nacional só efetuava investimentos com rentabilidade a 
curto prazo, as Forças Armadas chamam a si a tarefa de estender os transportes e 
as comunicações no interior, a fim de manter o controle social sobre a imensa base 
física do país, e de valorizar as terras. A extensão da rede telegráfica é seu instrumento 
básico nesse período, com importante repercussão sobre a Amazônia.

Uma linha telegráfica entre Belém e o Nordeste é inaugurada em 1886, e no 
início do século outras linhas são instaladas em Goiás e Mato Grosso. Cândido 
Rondon é responsável pela expedição que previa, inclusive, contato com indígenas 
dispersos, estimados em 1,2 milhão, visando o assentamento dessa população e 
acordos sobre limites territoriais, com base no princípio do uti possidetis. São, 
assim, reconhecidos territórios indígenas, embora limites efetivos não tivessem 
sido demarcados, permanecendo a administração sob responsabilidade federal via 
criação e operação do Serviço de Proteção ao Índio, em 1910.

Após o desmantelamento da economia da borracha pela concorrência do 
Sudeste Asiático, a política governamental para a ocupação da Amazônia se baseia 
na imigração da população e de investimentos. Em 1927, 1 milhão de hectares 
são cedidos a imigrantes japoneses na várzea do Amazonas e área equivalente é 
concedida à Ford Motor Company ao longo do rio Tapajós, para desenvolver um 
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ambicioso projeto de plantio da borracha, cujo fracasso, devido à simplificação do 
ecossistema, contribui para nova estagnação econômica regional.

Enquanto tais transformações se processam na Amazônia, intimamente 
associadas aos atores da economia-mundo, “poucos brasileiros sabiam onde ficava 
o Acre em 1899” (SOUZA, 1978a, p. 100).

O Governo Vargas de 1930-1945 representa o fim da República Velha e a 
consolidação do moderno aparelho de Estado numa via autoritária, o Estado Novo. 
A partir de então, a acumulação prossegue pela expansão industrial e urbana, e cresce 
a intervenção do Estado na economia, seja na implantação de infraestrutura ou 
como empresário na indústria de base. Nesse processo, o grande território brasileiro 
se valoriza e a Amazônia se torna objeto de planejamento governamental.

A unidade do território nacional se converte no recurso simbólico funda-
mental para o fortalecimento do Governo Central. Incorporando tendências 
espontâneas de frentes de expansão, Vargas inicia a campanha da “Marcha para 
Oeste”, visando ocupar os “espaços vazios” do interior de modo a fazer coincidir a 
fronteira econômica com a fronteira política. A criação da Fundação Brasil Central 
(1944) é um marco dessa política que, embora em nada afetasse a Amazônia, 
estimula a fronteira móvel.

Na Constituição de 1946, um programa de desenvolvimento é estabelecido 
para a Amazônia, que passa a ter um conceito oficial e uma delimitação, com base 
em critérios geográficos e econômicos, compreendendo 55% do território nacional. 
Em 1953, cristaliza-se um plano de desenvolvimento regional a ser implementado 
pela Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia (Spvea), 
com poucos resultados. Mas a política de Kubitscheck de unificação dos mercados 
nacionais através de energia e transporte, e de transferência da capital federal 
para Brasília, traz grandes mudanças para a região. As rodovias Belém–Brasília e 
Brasília–Acre, verdadeiras pinças em torno da floresta amazônica, intensificam a 
expansão pioneira que já se processava, atraindo migrantes de vários pontos do 
país bem como especuladores de terra.

Entre 1950 e 1960 a população total da Amazônia cresce de 1 milhão para 
quase 5 milhões, acentuando-se na década de 1960. A partir de então, a ocupação 
da Amazônia torna-se uma questão de Estado, bem mais complexa e acelerada.

4  A INTEGRAÇÃO NACIONAL DA AMAZÔNIA

A Proclamação da República em 1889 toma a forma de um movimento de reivin-
dicação da autonomia regional, resultando na descentralização e na formação de 
novos grupos de pressão (FURTADO, 2007). Em termos econômicos, o último 
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decênio do século XIX e a primeira metade do século XX são marcados pela expansão 
e crise da economia cafeeira, cujos mecanismos de defesa tiveram o resultado – não 
intencional, mas crucial – de deslocar o centro dinâmico da economia do mercado 
externo para o mercado interno (FURTADO, 2007).

Este período foi também marcado pela afirmação do Estado brasileiro, tanto 
em termos de intervenção em políticas públicas como de controle do território. As 
ações do Estado na defesa do café, no estímulo à industrialização, à organização 
do mercado de trabalho e às frentes pioneiras configuraram essa fase como de 
nacional-desenvolvimentismo. Nesse contexto de afirmação do Estado, acentuam-se 
crescentemente o discurso e as ações visando à integração efetiva da Amazônia, que 
se torna prioridade nacional na segunda metade do século XX, período além do 
horizonte temporal coberto pela análise de Furtado em seu clássico livro de 1959.

No entanto, no capítulo final sobre perspectivas e em outros estudos, Furtado 
analisa tendências e sugere propostas de políticas de desenvolvimento. Fica clara 
a concepção da possibilidade vantajosa de uma política de complementaridade 
entre o Nordeste e a Amazônia.

4.1  Perspectiva regional de Furtado para a segunda metade do século XX

Nas conferências em torno do tema Perspectivas da Economia Brasileira, que Furtado 
realiza no Rio de Janeiro em 1957 (FURTADO, 2006), é que melhor se podem 
entender suas propostas para as políticas de desenvolvimento econômico.

E, nesse momento, a Amazônia emerge com maior importância para a econo-
mia brasileira, na medida em que as desigualdades regionais passam a ser percebidas 
como um dos maiores problemas do desenvolvimento nacional. O Brasil estava 
dando os primeiros passos de crescimento econômico autossustentado, devendo-se 
esperar que se agravassem os desequilíbrios internos e externos. O objetivo estraté-
gico da política econômica deveria ser a prevenção desses desequilíbrios e a elevação 
da taxa de crescimento. Economia e população são consideradas variáveis-chave 
para o desenvolvimento.

Para equacionar o problema do desenvolvimento econômico brasileiro 
naquela etapa, seria necessário levantar os dados gerais do sistema, definir o que 
é crescimento econômico ótimo e esboçar um modelo de crescimento, inclusive 
com elementos de política.

Sua reflexão inicia-se com a questão: o que se entende por economia brasileira? 
Uma política bem concebida de programação do desenvolvimento devia partir 
da percepção da economia brasileira como um sistema não-integrado. Ocorriam 
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grandes disparidades de renda e de ritmo de crescimento entre os principais sistemas 
econômicos do território brasileiro. E constituiria grave equívoco supor que esses 
problemas seriam passíveis de resolução espontânea, considerando o histórico de 
agravamento de disparidades regionais, que na época haviam se acentuado.

Em um plano de desenvolvimento, deve-se analisar em conjunto toda a 
economia nacional. O Brasil era um evidente caso de imenso contínuo territorial 
dotado de unidade política e cultural, mas descontínuo e heterogêneo do ponto 
de vista econômico. Era, pois, necessário considerar a economia brasileira como 
um complexo de sistemas mais ou menos autônomos:

1. Dois terços do território nacional correspondiam a um imenso vazio 
demográfico e econômico: em 5,5 milhões de km2 viviam apenas 7 milhões de 
pessoas, o que atribuía à Amazônia a condição de segundo maior vazio econômico 
na superfície ocupada da Terra após o Saara.

2. No terço restante do território desenvolviam-se dois sistemas econômicos 
autônomos:

a) o sistema nordestino, da Bahia ao Ceará – com 18 milhões de habitantes 
e 1,3 milhão de km2; e

b) o sistema sulino, de Minas Gerais ao Rio Grande do Sul – com 35 milhões 
de habitantes e 1,5 milhão de km2.

Mas o sistema nordestino não apresentava o grau de integração necessário para 
constituir efetivamente um sistema econômico. Seu produto bruto per capita era muito 
baixo, desmesurada era a dimensão da economia de subsistência, compondo-se de 
manchas de atividades econômicas sem muita articulação umas com as outras.

Como então enfrentar o desafio de entender a economia brasileira como um 
complexo de sistemas mais ou menos autônomos?

Duas ideias centrais emergiam dessa visão e pautavam a proposta política:

1. Não se devia pretender desenvolver simultaneamente esses sistemas, pois 
isto significaria dividir em demasia os recursos e reduzir a intensidade média de 
crescimento do conjunto – o que não significa concentrar recursos em regiões com 
maior potencialidade e abandonar as regiões com recursos escassos.

2. A segunda ideia, associada à primeira, era a da importância da população; 
tendo-se em vista que políticas de desenvolvimento pressupõem uma compreensão 
dos objetivos nacionais de desenvolvimento tanto para a região que perde como para 
a que ganha população, é necessário classificar as regiões em superpovoadas e subpo-
voadas, isto é, com excedente de população e excedente de terras, respectivamente.
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Ficava clara a interdependência entre o Nordeste e a Amazônia, preconizada 
pelo autor. O Nordeste não era uma economia independente com autonomia de-
cisória; pobre de terras (já apropriadas) e de alimentos, tendo que tirar vantagem 
da abundância de mão de obra, e cujos caminhos eram a industrialização – que 
exige organização agrícola – e o deslocamento de população em casos de seca e/ou 
outros problemas. A Amazônia era praticamente despovoada e rica em terras. Para 
essa região a preocupação central consistia em evitar a dispersão de esforços; estava 
fora de alcance encará-la como problema a ser enfrentado em conjunto. Os recursos 
de que o Brasil então dispunha para aplicar na Amazônia eram apenas suficientes 
para que a região não se despovoasse ainda mais. Urgia, portanto, identificar na 
região os setores suscetíveis de utilização econômica a curto e médio prazo como, 
por exemplo, o manganês, a juta, o petróleo, a celulose. O importante seria estudar 
muito bem os problemas antes de passar à ação prática, identificando o setor sus-
cetível de desenvolvimento imediato e aí concentrar esforços.

Se a ideia do deslocamento da população logo foi utilizada, o mesmo não 
ocorreu com as demais sugestões.

4.2  O papel da Amazônia no projeto geopolítico para a modernidade 
brasileira

Com a formação do moderno aparelho de Estado associada à crescente intervenção 
estatal na economia e no território, o processo de apropriação e uso do território 
amazônico se acelera e se torna contínuo.

Do discurso e de tímidas medidas anunciadas para a região, passa-se a 
considerar a Amazônia como prioritária no projeto geopolítico concebido para 
a modernização da sociedade e do território nacionais e para alcançar um novo 
padrão de inserção do país na ordem planetária.

O projeto da modernidade tem características inerentes à estrutura do Estado 
brasileiro e ao papel nele exercido pelas Forças Armadas. Gestado por segmento da 
elite militar desde fins dos anos 1940, em pleno regime liberal, o projeto certamente 
não é fruto apenas dos militares, mas também de frações da elite civil que ajudou 
a sustentá-lo. Dois aspectos da atuação dos militares, contudo, devem ser ressal-
tados: i) a intencionalidade de avanço e o controle da Ciência e Tecnologia como 
fundamento da soberania nacional, e não apenas a indústria de bens de capital, e 
da consolidação do papel dirigente do Estado, entendido como único ator capaz 
de, por meio de planejamento racional, promover a transformação acelerada da 
economia e do território, condição da ascensão do país na nova era mundial; e ii) a 
instrumentalização do espaço como condição de execução do projeto. O Programa 
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de Integração Nacional (PIN) correspondeu a uma ação rápida e combinada para 
simultaneamente completar a apropriação física do território, unificar, modernizar 
e expandir a economia e estender a ação do Estado (BECKER, 1995).

Implicações de ordem geopolítica interna e externa tornam a ocupação da 
Amazônia uma prioridade nacional. Entre 1966 e 1985 deu-se o planejamento 
regional para integração efetiva da região, o Estado tomando a iniciativa de um 
novo e ordenado ciclo de devassamento amazônico.

Nesse processo, algumas ideias de Furtado tiveram importante papel, mas 
com interpretação diversa. Trata-se da ideia de colonização da Amazônia mediante 
estímulo à imigração nordestina, realizada, contudo, sem os complementos eco-
nômicos e de circulação necessários a uma experiência consolidada. Outra ideia 
que parece ter sido tomada de empréstimo com sentido diferente e que foi incor-
porada ao discurso do vazio demográfico foi a do despovoamento da Amazônia, 
desconhecendo-se a presença de populações tradicionais e dos índios.

A ocupação da Amazônia foi considerada prioridade nacional por várias razões. A 
região foi percebida como solução para as tensões sociais internas decorrentes da expulsão 
de pequenos produtores do Nordeste e do Sudeste pela modernização da agricultura. 
Sua ocupação também foi percebida como prioritária para impedir a possibilidade de 
nela se desenvolverem focos revolucionários. Em nível continental, duas preocupações 
se apresentavam: a migração, nos países vizinhos, para suas respectivas Amazônias que, 
pela dimensão menor desses países, estão situadas muito mais próximas dos centros 
vitais de cada um deles, e a construção da Carretera Bolivariana Marginal de la Selva, 
artéria longitudinal que se estende pela face do Pacífico na América do Sul, significando 
a possibilidade de vir a capturar a Amazônia continental para a órbita do Caribe e do 
Pacífico, reduzindo a influência do Brasil no coração do continente e na saída pelo 
Atlântico. Finalmente, em nível internacional, vale lembrar a proposta do Instituto 
Hudson, de transformar a Amazônia num grande lago para facilitar a circulação e a 
exploração de recursos, o que certamente não interessava ao projeto nacional.

Poderosas estratégias deram suporte ao projeto de ocupação acelerada da 
região. Modernizaram-se as instituições: em 1966 o Banco de Crédito da Borracha 
é transformado em Banco da Amazônia (Basa), e a Spvea em Superintendência de 
Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), ambos permanecendo até hoje. Ainda 
na década de 1960 é criada a Zona Franca de Manaus, um enclave industrial em 
meio à economia extrativista e próximo à fronteira Norte.

Mas o projeto geopolítico se apoiou, sobretudo, em estratégias territoriais que 
implementaram a ocupação regional, num caso exemplar do que Henri Lefebvre con-
ceituou como “a produção do espaço” pelo Estado (LEFEBVRE, 1978). Segundo 
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esse autor, após a construção do território, fundamento concreto do Estado, este 
passa a produzir um espaço político, o seu próprio espaço, para exercer o controle 
social, constituído de normas, leis, hierarquias. Para tanto, o Estado desenvolve 
uma tecnologia espacial e impõe sobre o território uma malha de duplo controle 
– técnico e político – constituída de todos os tipos de conexões e redes, capaz de 
controlar fluxos e estoques, e tendo as cidades como base logística para a ação. 
Essa malha, que denominamos “malha programada”, foi implantada entre 1966 e 
1985 pelo Estado brasileiro na Amazônia, visando completar a apropriação física 
e o controle do território.

As principais estratégias que compõem a malha, algumas das quais reproduzem 
as do legado histórico, são:

Implantação de redes de integração espacial. Trata-se de todos os tipos de rede, 
destacando-se quatro quanto ao investimento público. Primeiro, a rede rodoviária, 
ampliada com a implantação de grandes eixos transversais como Transamazônica e 
Perimetral Norte, e intrarregionais como Cuiabá–Santarém e Porto Velho–Manaus. 
Segundo, a rede de telecomunicações comandada por satélite, que difunde os 
valores modernos pela TV e estreita os contatos por uma rede telefônica muito 
eficiente. Cerca de 12 mil km de estradas foram construídos em menos de cinco 
anos e um sistema de comunicação em micro-ondas de 5.110 km em menos de três 
anos. Terceiro, a rede urbana, sede das redes de instituições estatais e organizações 
privadas. Finalmente, a rede hidroelétrica, que se implantou para fornecer energia, 
o insumo básico da nova fase industrial.

Subsídios ao fluxo de capital e indução dos fluxos migratórios. A partir de 
1968, mecanismos fiscais e creditícios subsidiaram o fluxo de capital do Sudeste 
e do exterior para a região, através de bancos oficiais, particularmente o Basa. Por 
outro lado, induziu-se a migração através de múltiplos mecanismos, inclusive 
projetos de colonização, visando ao povoamento e à formação de um mercado de 
mão de obra local.

Superposição de territórios federais sobre os estaduais. A manipulação do 
território pela apropriação de terras dos estados foi um elemento fundamental 
da estratégia do governo federal, que criou por decreto territórios sobre os quais 
exercia jurisdição absoluta e/ou direito de propriedade.

O primeiro grande território criado foi a Amazônia Legal, superposta à região 
Norte. Em 1966, a Sudam demarcou os limites da atuação governamental, somando, 
aos 3,5 milhões de km2 da região Norte, 1,4 milhão de km2, construindo assim a 
Amazônia Legal. Em seguida, em 1970-1971, o governo determinou que uma faixa 
de 100 km de ambos os lados de toda estrada federal pertencia à esfera pública, 
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segundo a justificativa de sua distribuição para camponeses em projeto de colonização. 
Só para o Estado do Pará, isto significou a perda de 83 milhões de ha (66,5% desse 
estado) para as mãos federais. Através dessa estratégia, o governo federal passou a 
controlar a distribuição de terras, adquirindo grande poder de barganha.

Após o primeiro choque do petróleo em 1974, uma estratégia seletiva se 
implantou o Programa de Polos Agropecuários e Minerais da Amazônia (Polama-
zônia). Quinze “polos de desenvolvimento” canalizam os investimentos, cada polo 
especializado em determinadas atividades de produção. O governo considerou 
a colonização lenta e onerosa, e estimulou imigrantes dotados de maior poder 
econômico, resultando na expansão das empresas agropecuárias e de mineração. 
A seletividade aumentou com o segundo choque do petróleo e a súbita elevação 
dos juros no mercado internacional, levando à escalada da dívida externa, que 
finalmente esgotou esse modelo.

Procurando reduzir a despesa pública, aumentar rapidamente as exportações 
e desenvolver tecnologia, o planejamento passou a concentrar recursos em poucas 
e grandes áreas selecionadas e também a ampliar a ação militar entendida como 
necessária à solução dos conflitos, como foi o caso, respectivamente, do Programa 
Grande Carájas (PGC), de 1980, e do Projeto Calha Norte (PCN), de 1985, 
último grande projeto dessa fase.

Há que se chamar a atenção para o papel simbólico, embora poderoso, dos 
recortes territoriais superpostos ao poder dos estados que, na verdade, não redefi-
niram o território, e foram, inclusive, extintos em fase posterior.

Ao domínio do modelo de ocupação baseado na visão externa e nas relações 
com a metrópole e o mercado internacional, correspondeu o modelo de redes em 
termos de geometria territorial: redes de circulação e de telecomunicação, pelas 
quais passaram a se mobilizar os novos fluxos de mão de obra, capital e informação; 
a implantação concreta das rodovias, que alterou profundamente o padrão da 
circulação e do povoamento regional; e as conexões fluviais perpendiculares à 
calha do rio Amazonas, que foram, em grande parte, substituídas por conexões 
transversais das estradas que cortaram os vales dos grandes afluentes e a floresta. As 
distâncias e o tempo de conexões se reduziram de meses para horas. Mas a violência 
dessa ocupação acelerada resultou em duas concentrações em termos de áreas: i) o 
conhecido ciclo de desmatamento/exploração da madeira/pecuária associado a 
intensos conflitos sociais e ambientais, calculando-se o alcance do desmatamento 
até cerca de 50 km a cada lado das rodovias; e ii) as concentrações representadas 
pelos projetos de colonização. Marcados por instabilidade, alto grau de evasão – 
gerando grande mobilidade intrarregional da população – e fraco desempenho 

Cap08_Bertha.indd   222 16/11/2009   18:28:31



223POR QUE A PARTICIPAÇÃO TARDIA DA AMAZÔNIA NA FORMAÇÃO ECONÔMICA DO BRASIL?

econômico, em nível geopolítico, contudo, esses dois aspectos foram importantes 
para a ocupação do território e, sobretudo em nível social, configuraram-se como 
a base crucial para a formação de novas sociedades locais e para um aprendizado 
sociopolítico que tem significantes repercussões atuais.

O povoamento regional passou a ter um padrão concentrado, sobretudo ao 
longo das rodovias, separado por grandes extensões florestais. Numa outra escala, 
o adensamento das estradas na borda da floresta gerou o grande arco de desmata-
mento e os focos de calor (ver mapa).

Os nós nas redes correspondem a povoamentos concentrados vinculados, 
sobretudo, à indústria e às cidades. No caso dos grandes projetos industriais, 
formou-se a chamada economia de enclaves. O exemplo mais contundente é a 
Zona Franca de Manaus, econômica e geopoliticamente estratégica, implantada 
em meio a uma economia extrativista e em posto avançado da fronteira Norte; 
independentemente de recursos naturais, foi capaz de gerar riqueza e organizar 
um mercado de trabalho sem provocar impactos ambientais, utilizando circulação 
fluvial e aérea. O grande projeto industrial baseado em recursos naturais tem forma 
espacial diferente e específica caracterizada por: i) a escala gigante; ii) o isolamento 
e a dissociação das forças locais; iii) a conexão com sistemas econômicos globais e 
a implantação da ferrovia para exportação da produção; e iv) a presença de núcleos 
espontâneos ao lado do núcleo planejado, expressando a segmentação da força de 
trabalho. Na verdade, não são enclaves, porque provocam desestruturação. Pro-
blemas de poluição e erosão são gerados, a exclusão da sociedade local é perversa 
e a atração de imigrantes é intensa.

Quanto às cidades, tiveram um papel logístico essencial no processo de ocupação. 
A Amazônia tornou-se uma floresta urbanizada com 61% da população em 1996 e 69% 
em 2000 vivendo em núcleos urbanos, apresentando ritmo de crescimento superior ao 
das demais regiões do país a partir de 1970, e uma desconcentração urbana, na medida 
em que cresceu a população não mais apenas nas capitais estaduais, mas nas cidades de 
menos de 100 mil habitantes. É verdade que as cidades se tornaram um dos maiores 
problemas ambientais da Amazônia, dadas a velocidade da imigração e a carência de 
serviços, mas são também importantes mercados regionais.

Que lições podem ser extraídas desse processo? O privilégio atribuído aos grandes 
grupos e a violência da implantação acelerada da malha tecnopolítica, que tratou o 
espaço como isotrópico e homogêneo, com profundo desrespeito pelas diferenças 
sociais e ecológicas, tiveram efeitos extremamente perversos nas áreas onde essa malha 
foi implantada, destruindo, inclusive, gêneros de vida e saberes locais historicamente 
construídos. Essas são lições a aprender sobre como não planejar uma região.
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Tais constatações, contudo, não devem fazer tábula rasa das mudanças estruturais 
que acompanharam esse conflituoso processo. Há que reconhecê-las porque são poten-
cialidades com que a região pode contar para o seu desenvolvimento (ver quadro).

Mudanças estruturais na Amazônia: geopolíticas dos grupos sociais – resistência à 
livre apropriação tanto na construção material quanto na organização social

Mudança estrutural Principais impactos negativos Construções

1. Conectividade – Estrutura 

de articulação do território: 

redes de telecomunicações e 

transporte

l migração/mobilidade do trabalho; 

l desflorestamento; e 

l desrespeito às diferenças sociais  

e ecológicas

l acréscimo e diversificação da população; 

l casos de mobilidade ascendente; 

l acesso à informação – alianças/parcerias; e 

l urbanização

2. Industrialização – estrutura  

da economia

l grandes projetos – “economia  

de enclave”; 

l subsídio a grande empresa; e 

l desterritorialização e meio  

ambiente afetado (Tucuruí)

l urbanização e industrialização de Manaus, 

Belém, São Luís, Marabá; 

l 2ª no país/valor total produção mineral; 

l 3ª no país/valor total produção de bens de 

consumo duráveis; e  

l transnacionalização da Companhia Vale do 

Rio Doce (CVRD)

3. Urbanização – estrutura do 

povoamento

Macrozoneamento –  

povoamento linear; arco em 

torno da floresta

l inchação – problema ambiental; 

l rede rural – urbana – ausência 

de presença material da cidade – 

favelas; 

l sobreurbanização – isto é, sem 

base produtiva; e 

l arco do desflorestamento e focos 

de calor

l quebra da primazia histórica de Belém-Manaus; 

l nós das redes de circulação/informação; 

l retenção da expansão sobre a floresta; 

l mercado verde; 

l locus de acumulação interna, 1ª vez na 

história recente; e 

l base de iniciativas políticas e da gestão 

ambiental

4. Organização da sociedade  

civil – estrutura da sociedade

l conflitos sociais/ambientais; e 

l conectividade + mobilidade + 

urbanização

l diversificação da estrutura social; 

l formação de novas sociedades locais –  

sub-regiões; 

l conscientização – aprendizado político; 

l organização das demandas em projetos 

alternativos com alianças/parceiros  

externos; e 

l despertar da região – conquistas da cidadania

5. Malha socioambiental –  

estrutura de apropriação do 

território

l conflitos de terra e de territoria-

lidade; e 

l conflitos ambientais

l formação de um vetor tecnoecológico; 

l demarcação de terras indígenas; 

l multiplicação e consolidação de Unidades de 

Conservação (UCs); 

l PAGAIs nos estados; Programa de Desenvolvi-

mento de Área (PDA); e 

l capacitação de quadros de Zoneamento 

Ecológico Econômico (ZEE)

6. Nova escala l conflitos/construções Amazônia como uma região do Brasil

Fonte: Elaboração da autora.
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Enfim, a Amazônia passou a ser uma efetiva região do país. Nesse processo de 
conflitos e mudanças, elaboraram-se geopolíticas de diferentes grupos sociais e, fato 
novo na região, resistências à sua livre apropriação externa, tanto em termos de cons-
trução material quanto de organização social, que influíram no seu contexto atual.

5  CONSIDERAÇÕES FINAIS

Furtado (2007, p. 327) sugere que o desenvolvimento do país na segunda metade 
do século XX teria como fator determinante o mercado interno e a indústria de 
bens de capital: “A transformação estrutural mais importante que possivelmente 
ocorrerá no terceiro quartel do século XX será a redução progressiva da importância 
do setor externo no processo de capitalização”. E, se até a primeira metade desse 
século, o desenvolvimento apresenta-se com um mínimo de integração ao sólido 
núcleo dinâmico do Sul do país, à medida que o desenvolvimento industrial se 
sucede, acentua-se a integração bem como as disparidades de níveis regionais de 
renda que constituirão uma das preocupações centrais da política econômica. A 
solução para o problema exigirá uma nova forma de integração da economia na-
cional, distinta da simples articulação, o que vai requerer, por um lado, a ruptura 
de formas arcaicas de aproveitamento de recursos em certas regiões e, por outro, 
uma visão de conjunto do aproveitamento de recursos e fatores do país (FURTADO, 
2007, p. 333-334).

Ao que tudo indica, contudo, o setor exportador não perdeu sua primazia, 
envolvendo rápida expansão da fronteira móvel na Amazônia, e as políticas públicas 
para a região não promoveram uma integração regional efetiva.

Nesse contexto, a ideia de complementaridade entre as regiões Nordeste super-
povoada e amazônica contida na Transamazônia nordestina foi pinçada do discurso 
e utilizada na estratégia de ocupação da Amazônia, mas num contexto muito diverso 
daquele proposto por Furtado. Enquanto este sugeria um estudo cuidadoso para 
identificar setores aptos a receber investimentos, evitando-se a dispersão de recursos, 
o PIN ousou tratar a Amazônia inteira, estimulando a apropriação das terras por 
empresários para atividades não adequadas à região e induzindo a imigração em 
massa sem criar as condições de vida adequadas para sustentá-la.

Trata-se, na verdade, de uma segunda transumância para a Amazônia, em 
grande parte, mas não apenas do Nordeste e, sim, do país inteiro. Conduzida pelo 
Estado, essa estratégia foi bem expressa no discurso de “resolver o problema dos 
homens sem terra com as terras sem homens” do PIN.

Cap08_Bertha.indd   226 16/11/2009   18:28:32



227POR QUE A PARTICIPAÇÃO TARDIA DA AMAZÔNIA NA FORMAÇÃO ECONÔMICA DO BRASIL?

Mais um modelo inadequado ao povoamento e ao desenvolvimento regional, 
fato que, associado à crise do Estado – financeira e política – e à conscientização 
da população, favoreceu a retomada da influência das forças externas da economia-
mundo, agora sob a feição da globalização. Retoma força a condição amazônica 
de fronteira-múndi ainda não desenvolvida e tampouco integrada.

A análise aqui efetuada justifica a hipótese de que a Amazônia não se desen-
volve porque não é plenamente integrada e vice-versa, não é integrada porque não 
se desenvolve. Cumpre quebrar esse círculo virtuoso com novas estratégias que 
utilizem o capital natural sem destruí-lo e que gerem riqueza para as populações 
regionais. Só assim a região participará plena e adequadamente do fortalecimento 
da economia e da soberania do Brasil.
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Capítulo 9

TERRA E MÃO DE OBRA EM FORMAÇÃO ECONÔMICA DO 
BRASIL

Guilherme Delgado

1  INTRODUÇÃO

A releitura de Formação Econômica no Brasil (FEB) sob o enfoque da mão de obra 
e da estrutura agrária, meio século depois da sua primeira edição e apenas quatro 
anos depois do falecimento do autor, Celso Furtado, requer uma devida contex-
tualização preliminar. Conquanto mão de obra e estrutura agrária sejam centrais 
nessa obra, a interação dos dois temas não fica explícita em “capítulos” ou em 
“partes” estruturadas do livro, mas surge em conceitos-chave nas partes III e IV, 
que tratam das longas transições ora para uma economia assalariada, ora para um 
sistema industrial.

Em FEB são fundamentos essenciais a terra e o homem, em interação no 
processo histórico de construção da economia e da sociedade. Celso Furtado captou 
essa relação com maestria, à semelhança daquilo que fez Karl Polany ao analisar 
a formação econômica do capitalismo na Europa em sua obra clássica A Grande 
Transformação (POLANY, 2000).

Geralmente a releitura de textos clássicos da história é instigada por situações e 
problemas contemporâneos cuja compreensão mais estruturada escapa às explicações 
da própria conjuntura. O caso presente é precisamente uma situação paradigmal.

Ao fazer-se a releitura dessa obra – considerados os desafios do presente –, 
é preciso, para lhe ser fiel, isolar os elementos essenciais do texto original daquilo 
que lhe foi acrescentado por Celso Furtado em inúmeros textos posteriores, nos 
quais também analisa a estrutura agrária e a mão de obra no desenvolvimento 
brasileiro.1 Ao final fazemos alguns comentários sobre esses acréscimos, que, como 
se verá, aprofundam aquilo que já havia sido abordado em FEB.

1. para uma análise abrangente da estrutura agrária no conjunto da obra de Furtado, ver Szmrecsányi (2009).
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2  A ECONOMIA DE TRANSIÇÃO PARA O TRABALHO ASSALARIADO

FEB está dividido em cinco partes: I) Fundamentos Econômicos da Ocupação Ter-
ritorial; II) Economia Escravista de Agricultura Tropical; III) Economia Escravista 
Mineira; IV) Economia de Transição para o Trabalho Assalariado; e V) Economia 
de Transição para um Sistema Industrial – sendo a parte IV aquela em que o autor 
desenvolve com maior clareza o que denomina problema da mão de obra.

Em meados do século XIX a Inglaterra pressiona o sistema escravista brasi-
leiro a adaptar-se às novas exigências do liberalismo econômico, impondo o fim 
do tráfico de escravos. Mas haverá também escassez, ainda que por outras razões, 
do denominado trabalho livre.

A transição brasileira do regime escravista para o de trabalho livre será a 
mais longa do continente americano e não se dará precisamente mediante o assa-
lariamento capitalista na agricultura e nos serviços, como o próprio título sugere, 
mas mediante diferentes arranjos regionais de relações de trabalho, de longa data 
conviventes na economia colonial. Furtado identifica aí um conceito-chave para 
entender nossa história econômica – a economia de subsistência ou o setor de 
subsistência da economia, no qual as relações sociais da propriedade fundiária com 
a mão de obra se haviam estruturado à margem do escravismo, permanecendo 
intactos depois da abolição.

o “Setor de Subsistência”, que se estendia do norte ao extremo sul do país, caracterizava-se por uma 
grande dispersão. Baseando-se na pecuária, era mínima sua densidade econômica. Embora a terra fosse o 
fator mais abundante, sua propriedade estava altamente concentrada. o sistema de sesmarias concorrera 
para que a propriedade de terra, antes monopólio real, passasse às mãos de número limitado de indivíduos 
que tinham acesso aos favores reais (...). Dentro da economia de subsistência cada indivíduo ou unidade 
familiar deveria encarregar-se de produzir alimentos para si mesmo. a “roça” era e é a base da economia 
de subsistência. Entretanto, não se limita a viver de roça o homem da economia de subsistência. Ele está 
ligado a um grupo econômico maior, quase sempre pecuário, cujo chefe é o proprietário da terra onde se 
tem a sua roça. Dentro desse grupo desempenha funções de vários tipos, de natureza econômica ou não, 
e recebe uma pequena remuneração que lhe permita cobrir gastos monetários mínimos. ao nível da roça 
o sistema é exclusivamente de subsistência, ao nível de unidade maior é misto, variando a importância da 
faixa monetária, de região para região e de ano para ano numa região (FuRtaDo, 1970, p. 120).

O setor de subsistência da economia colonial apoia-se ou vincula-se de Norte 
a Sul aos ramos mercantis ligados à exportação – “grande lavoura” e mineração. 
Mas subsiste e autonomiza-se destes em vastas regiões do país, onde penetra exten-
sivamente à pecuária; ou durante longos períodos históricos em que as atividades 
primário-exportadoras entram em declínio. O exemplo bem documentado é o 
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longo período de exaustão do ciclo do ouro (1760-1850),2 até que se configurasse 
a expansão cafeeira no Vale do Paraíba e depois no interior paulista.

Na segunda metade do século XIX haverá problemas de diferentes origens 
com a mão de obra do setor primário da economia, concorrendo no geral para sua 
escassez. Mas é preciso aqui qualificar o problema em suas distintas causalidades: i) a 
proibição tácita ou explícita do tráfico de escravos pela marinha britânica desde 
os anos 1840; ii) a expansão cafeeira no Sudeste, em contínuo desenvolvimento 
desde os anos 1830; e iii) no último quartel do século XIX ocorrerá a expansão da 
economia da borracha no Norte.

A proibição do tráfico de escravos é na verdade um capítulo da questão social 
daquele século – o trabalho escravo, cuja solução de compromisso com a Lei da 
Abolição independe da escassez de mão de obra livre. Na verdade, os vários matizes 
do problema da mão de obra configuram diferentes formas das relações de trabalho, 
ligadas à estrutura agrária, ambas herdadas do sistema colonial. Seu equacionamento 
nesta segunda metade do século XIX influenciará a formação social e econômica 
do Brasil até os nossos dias.

Em FEB o problema da mão de obra é tratado explicitamente nos capítulos 
XXI a XXIV. Aborda-se a questão sob diferentes perspectivas: i) da oferta potencial 
de mão de obra do setor de subsistência; ii) da solução da escassez da mão de obra 
pela imigração europeia e depois asiática, que atenderá principalmente a demanda 
do setor cafeeiro; iii) da questão da mão de obra em face da expansão da economia 
da borracha na Amazônia; iv) da eliminação do trabalho escravo e das suas conse-
quências no mundo do trabalho, em face da estrutura agrária preexistente.

2.1  Oferta de trabalho do setor de subsistência

A partir da documentação referente aos Censos Demográficos de 1872 e 1900, 
Furtado dimensiona um potencial demográfico do setor de subsistência, quan-
titativamente suficiente para atender às diversas pressões de demanda oriundas 
da expansão cafeeira ou de quaisquer outros núcleos regionais de crescimento na 
segunda metade do século XIX – pecuária no Sul, borracha no Norte, cacau na 
Bahia e circunstancialmente açúcar no Nordeste, com a experiência dos engenhos 
centrais depois de 1875.3

2. o ciclo do ouro no Brasil, século XVIII, é relativamente curto; concentra seu período de expansão durante a primeira metade desse 
século, com pico de exportações em 1760. o longo período que sucede esse auge, até uma efetiva estruturação da economia cafeeira 
(segunda metade do século XIX), é na verdade um século de regressão a atividades de subsistência.

3. o Censo Demográfico de 1872 revela uma população escrava de 1,5 milhão de pessoas, cerca de 15% da população total. por mera 
inferência estatística conclui-se sobre o tamanho da população livre, considerando-se uma população total de cerca de 10,0 milhões 
de pessoas.
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O setor de subsistência da economia depende essencialmente da grande pro-
priedade territorial. Quando utiliza esse conceito na história econômica colonial, 
Furtado está fazendo uma análise da estrutura agrária brasileira e da configuração 
dentro dela das relações de trabalho externas ao escravismo. Refere-se explicitamente 
às muitas formas de parceria pecuária ou do vínculo da “roça” de subsistência com as 
grandes sesmarias coloniais. Depois de 1850, essas propriedades são legalizadas pela 
Lei de Terras de 1850, e se reforça o vínculo de dependência dos trabalhadores do 
setor de subsistência com os seus respectivos “patrões” – grandes proprietários.

Essa massa de população geograficamente dispersa e situada à margem da 
grande lavoura escravista é uma categoria até certo ponto estranha ao conceito 
de mercado de trabalho nacional ou mesmo regional, antes e também depois da 
abolição. Para tanto concorre uma certa autarquia das relações econômicas inter-
provinciais, que impede a mobilidade da mão de obra. Mas, no essencial, há que 
se considerar que não há propriamente salário ou assalariamento que vincule essa 
força de trabalho à produção mercantil.

Existe um controle político e social desses trabalhadores dispersos no setor 
de subsistência, por motivos econômicos e extraeconômicos. Esse status não será 
afetado pela Lei da Abolição, nem pela escassez de mão de obra, que advém com 
a expansão cafeeira e de outras commodities regionais.

Até meados do século XIX a economia brasileira irá se configurar como um 
conjunto pouco integrado (para dentro) de atividades regionais – o café no Vale 
do Paraíba, a pecuária no Sul, a economia dos sertões mineiros, a pecuária dos 
sertões nordestinos, o açúcar da Zona da Mata, e as províncias do Maranhão e do 
Pará respondendo por determinados surtos do algodão e do arroz. Nesse território 
concentra-se a maior parte da população ocupada, que apenas em pequena pro-
porção vincula-se ao setor exportador.

Quando o setor exportador se amplia, puxado pela expansão cafeeira, já nas 
duas últimas décadas do século, cria-se uma pressão forte por mão de obra livre, 
que já é largamente majoritária; mas que não se integra ao mundo de trabalho 
pela via clássica do assalariamento.4 Em termos demográficos, a população das 
províncias do Nordeste corresponde a 46,5% da população brasileira em 1872 e 
seu setor de subsistência concentra-se fortemente no semiárido.

Na verdade, no caso do semiárido nordestino o grande fator de migração 
intrarregional e inter-regional, oriunda da força de trabalho albergada no setor de 

4.  a população rural livre no Censo Demográfico de 1872 – lavradores, pescadores, Criadores, Jornaleiros e Criados, segundo classificação 
elaborada por Cardoso (1977, p. 19) –, relativamente à população Economicamente ativa (pEa), é de 68,61% em São paulo; 61,0% 
na Bahia; 67,71% em pernambuco; 77,1% no Rio Grande do Sul; e, em média, 58% no Brasil.
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subsistência, ainda no século XIX, é o fenômeno das grandes secas de 1877-1880, 
1888, 1898 e 1915. Mas a oferta forçada de trabalho se faz em condições tão graves, 
que imediatamente não se conecta com a demanda paulista pela expansão cafeeira. 
Primeiramente é uma migração de sobrevivência para os próprios centros urbanos 
do Nordeste, depois é uma migração organizada para o Norte, para extração da 
borracha. Residualmente ocorrerá migração de segunda instância para o eixo Rio 
– São Paulo. A solução ao problema da mão de obra para a expansão cafeeira nas 
décadas finais do século XIX já havia sido decidida: era a imigração europeia.

2.2  Imigração europeia para o Sudeste e migração nordestina para o Norte

A distribuição espacial da população brasileira entre 1872 e 1920 sofrerá uma 
alteração significativa, seja pelo deslocamento regional dos centros dinâmicos da 
economia para o Sudeste, seja pelos efeitos autônomos das migrações internas 
forçadas. Na tabela 1, resumimos, para os quatro primeiros Censos Demográficos 
nacionais (1872, 1890, 1900 e 1920), esse deslocamento populacional.

taBEla 1
Brasil: distribuição regional da população em diferentes anos censitários – 1872-1920

1872 1890 1900 1920

Norte (aM, pa, aC)   3,29   3,32   4,01   4,70

Nordeste (Ma, pI, CE, RN, pB, pE, 

al, SE, Ba) 46,56 41,87 38,97 36,70

Sudeste (MG, ES, Sp (RJ + DF)) 40,72 42,59 44,49 44,58

Sp   8,28   9,66 13,18 15,00

Centro-oeste (Mt, Go)   2,18   2,24   2,16   2,40

Sul (pR, SC, RS)   7,25   9,98 10,37 11,54

Brasil: população igual a  

100% ou (milhões) 100,00 = 10,112 100,00 = 14,333 100,00 = 17,318 100,00 = 30,635

Fonte: IBGE (1950). Regiões modificadas pelo autor, conforme composição estadual (constante do texto).

Observa-se que nesse período (1872 a 1920), a participação da população dos 
estados do Nordeste cai de 46,5% para 36,7%, enquanto nos estados do Sudeste 
essa participação eleva-se de 40,7% para 44,6%, afetada basicamente pelo Estado 
de São Paulo.

Nas duas últimas décadas do século XIX e início do século XX a população 
total cresceu 2,1% ao ano (a.a.) entre 1872 e 1900, e 2,8% a.a. entre 1900 e 1920. 
Neste meio século a população triplica, saltando de 10,1 milhões para 30,6 milhões, 
segundo os dados dos respectivos censos demográficos.
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Em 1920, se excetuarmos Rio de Janeiro e São Paulo, que já haviam atingido 
1,6 e 1,1 milhão de habitantes, respectivamente, o restante da estrutura urbana do 
país registrava apenas quatro cidades na faixa dos 300 mil a 600 mil habitantes5 
e uma enorme dispersão populacional pela zona rural e pequenas aglomerações. 
Nesse contexto econômico e demográfico, a substituição do trabalho escravo e o 
atendimento à expansão agrícola, principalmente a partir de 1880, somente no caso 
do café encontrarão no assalariamento contratual6 e na imigração europeia uma 
forma similar ao contrato de trabalho capitalista clássico. Mesmo esse mercado de 
trabalho somente assim se constitui numa segunda etapa das imigrações, depois 
de 1870, quando, por pressão dos países de origem dos imigrantes, os cafeicultores 
são levados a formalizar contratos monetários.

A expansão coetânea da produção da borracha na Amazônia (FURTADO, 
1970, cap. 23) se fará basicamente com atração da mão de obra nordestina, tangida 
pelas secas dos anos 1880 e 1890, mediante condições completamente adversas, 
parecidas àquilo que hoje denominamos “trabalho similar à escravidão”. Por essa 
época (final do século XIX), e mesmo muito depois (Segunda Guerra Mundial), 
o trabalho semisservil dos migrantes nordestinos ou dos “soldados de borracha”, 
durante a Segunda Guerra Mundial, será encarado com juízos de “normalidade” 
pela sociedade e pelo Estado da época.

Furtado tem clareza quando trata do setor de subsistência da economia, de 
que neste reside um excedente estrutural de força de trabalho não qualificada. O 
grande vetor de atração dessa força de trabalho às várias experiências regionais de 
crescimento é constituído pelos surtos de commodities, do último quartel do século 
XIX. Esses trabalhadores assim atraídos irão submeter-se a relações de trabalho que 
apenas acidentalmente sugerem assalariamento. Ademais, a presença de um enorme 
setor de subsistência, conexo à economia da grande lavoura de commodities, pressiona 
persistentemente para baixo o nível dos salários monetários pagos nesta última.

Em sua essência, esse mundo do trabalho refletirá relações de dependência 
ora do morador de condição, ora do parceiro pecuário, ora do agregado, ora do 
empregado semiassalariado e de todos eles com relação ao proprietário da terra 
e/ou dos meios comerciais. Não havendo plena mobilidade inter-regional dessa 
força de trabalho no mercado de trabalho e nem possibilidade de sua efetiva 
reprodução numa economia de propriedade familiar autônoma, sua reprodução 
histórica no setor de subsistência da economia é mais uma barreira à evolução do 

5. Conforme dados citados por Cardoso (1977, p. 21, tabela 4).

6. para uma análise específica do assalariamento na expansão cafeeira, ver Silva (1976, p. 43-44).
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assalariamento na economia rural brasileira. Essa estrutura de relações de trabalho 
se manterá no longo prazo.

Por esta razão, podemos até certo ponto desconsiderar (na segunda metade 
do século XIX) o Brasil urbano como fator explicativo do crescimento popula-
cional. Concentramo-nos nos grandes focos regionais de expansão da ocupação 
agropecuária que se desenvolve neste meio século. Furtado destaca – com toda 
razão – a expansão cafeeira, liderada por São Paulo, sem perder de vista outros 
centros regionais que são inseridos na economia mundial de então, cada qual 
com suas peculiaridades: a borracha no Norte, o algodão e arroz no Maranhão, a 
economia do cacau no sul da Bahia, o algodão arbóreo no semiárido nordestino, 
e a própria economia do açúcar que, pela experiência dos engenhos centrais, passa 
a ser reativada a partir de 1878. A expansão da pecuária gaúcha no período se faz 
muito mais ligada ao comércio interior com São Paulo.7

Essa expansão agrícola se fez basicamente pela incorporação de novas terras e 
força de trabalho, preponderantemente não escrava. Mas a substituição do trabalho 
escravo pari-passu ao incremento da produção do café e da borracha – e das outras 
experiências regionais – também se dará mediante arranjos regionais autônomos. 
Muito embora Furtado (1970, p. 233) afirme que “(...) a segunda metade do sé-
culo XIX se caracteriza pela transformação de uma economia escravista de grandes 
plantações em um sistema baseado no trabalho assalariado (...)”, tal assertiva não é 
válida para o país como um todo. As soluções para resolver os problemas de escassez 
de trabalho no século XIX não estruturam o mercado de trabalho nacional. Tam-
pouco a transição do escravismo para o assalariamento ocorrerá de maneira geral 
na economia rural e de serviços. Falta ainda por esta época um ciclo importante 
de expansão urbano-industrial – emergente no eixo Rio–São Paulo nos anos 1920, 
mas que somente depois dos anos 1930 se configurará, passando efetivamente a 
constituir um importante polo de assalariamento urbano.

A economia do trabalho que emergirá da transição da economia primário-
exportadora da República Velha para a era da industrialização substitutiva de 
importações estará permanentemente regulada por uma oferta de trabalho não 
qualificado, oriundo do setor de subsistência da economia, altamente elástica 
para salários muito baixos. Tal característica estrutural da economia brasileira 
impõe ao assalariamento atributos de precariedade, informalidade e rebaixamento 
de salários monetários que, em última instância, têm por suporte uma estrutura 
agrária intocada.

7. para uma análise dos diversos setores e regiões da economia rural brasileira na segunda metade do século XIX, ver Furtado (1970, 
cap. 25. 
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2.3  Abolição sem terra e sem salário

A Abolição da Escravatura, à semelhança de uma “reforma agrária”, não constitui 
per se nem destruição, nem criação de riqueza. Constitui simplesmente uma redistri-
buição de propriedade dentro de uma coletividade (FURTADO, 1970, p. 137).

Examinando o caso brasileiro, e comparando-o com dois exemplos extre-
mos – Antilhas Inglesas (onde os ex-escravos recebiam um salário de subsistência) 
e uma situação teórica em que os ex-escravos iriam se dedicar à agricultura de 
subsistência em terras livres, Furtado conclui que nossa abolição passou ao largo 
desses dois “modelos”. Aqui não se conserva nem de longe a proposta norte-
americana, após a Guerra Civil, cuja máxima se expressa na sentença “trinta acres 
e uma mula”, compensação que ali o estado fornece aos ex-escravos. No exemplo 
da Ilha de Antígua, citado por Furtado, a abolição se fez, mas os escravos foram 
obrigados a trabalhar uma jornada maior (10 horas), visto que o salário monetário 
de subsistência que lhes foi arbitrado não permitia de fato que realizassem gastos 
de subsistência mínimos. Nesse contexto, a terra estava totalmente apropriada e 
não havia possibilidade de emigração.

A Lei da Abolição de 1888, conquanto editada em período de escassez rela-
tiva de força de trabalho na agricultura, passou ao largo de compensações agrárias 
ou de qualquer medida de compulsoriedade de inserção desses trabalhadores no 
assalariamento. É certo que em algumas fazendas de São Paulo, ex-escravos aí 
permaneceram, prestando serviços diversos aos ex-senhores; mas não há evidência 
empírica de que os contratos do assalariamento lhes tenham sido estendidos, à 
semelhança do que ocorrera com os colonos estrangeiros cuja imigração em massa 
já havia se consumado nas décadas de 1880 e 1890.8

A falta de informações documentais e de pesquisas específicas sobre o destino 
dos ex-escravos, substituídos na produção do café pelo imigrante europeu, con-
trasta com certa prodigalidade documental, tanto sobre o afluxo desse imigrante, 
quando de suas relações de trabalho, antes e depois de 1870, quando o Governo 
da Província de São Paulo assumiu todas as despesas relativas à imigração.9 Essa 
lacuna da pesquisa histórica enseja alguma vez (excepcionalmente no caso de Celso 
Furtado) ilações sobre comportamento microeconômico dos ex-escravos, como 
provável explicação para sua relativa marginalização do mercado de trabalho na 
zona do café. A citação a seguir, que ilustra determinado juízo de Furtado sobre a 

8. a imigração total para São paulo entre 1888 e 1890 foi de 157,78 mil pessoas e de 1891 a 1900 foi de 735,33 mil, correspondendo, 
respectivamente, a 51,9% e 64,9% da entrada de estrangeiros no Brasil, segundo dados oficiais (CaRDoSo,1977, p. 22).

9. Silva (1976) relata com detalhes as condições do contrato de trabalho assalariado nas plantações de café com imigrantes (p. 50-51); 
ressalta ainda a dificuldade de assimilação do ex-escravo, relacionada aos preconceitos e discriminação vigentes (p. 47).
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exclusão dos trabalhadores ex-escravos do assalariamento, requer devida contex-
tualização e um certo olhar crítico, como veremos adiante.

a situação favorável, do ponto de vista das oportunidades de trabalho, que existia na região cafeeira, 
valeu aos antigos escravos liberados salários relativamente altos. Com efeito, tudo indica que na região 
do café a abolição provocou efetivamente uma redistribuição de renda em favor da mão-de-obra. Sem 
embargo, essa melhora na remuneração real do trabalho parece haver tido efeitos antes negativos que 
positivos sobre a utilização dos fatores. para bem captar este aspecto da questão é necessário ter em conta 
alguns traços mais amplos da escravidão. o homem formado dentro deste sistema social está totalmente 
desaparelhado para responder aos estímulos econômicos. Quase não possuindo hábitos de vida familiar, a 
idéia de acumulação de riqueza é praticamente estranha. Demais, seu rudimentar desenvolvimento mental 
limita extremamente suas “necessidades”. Sendo o trabalho para o escravo uma maldição e o ócio um 
bem inalcançável, a elevação do salário acima de suas necessidades – que estão definidas pelo nível de 
subsistência de um escravo – determina de imediato uma forte preferência pelo ócio. Desta forma, uma 
das conseqüências diretas da abolição, nas regiões em mais rápido desenvolvimento, foi reduzir-se o grau 
de utilização da força de trabalho, segregação parcial desta após a abolição, retardando sua assimilação 
e entorpecendo o desenvolvimento econômico do país (FuRtaDo, 1970, p. 140).

Há consenso da pesquisa histórica sobre a relativa exclusão dos ex-escravos do 
mercado de trabalho do café. O que não é consensual é a explicação desse processo 
com base na conduta de “preferência pelo ócio”.

Há fatores ideológicos e também raciais de peso que levaram a classe dos ca-
feicultores paulistas a organizar desde 1850 um processo de imigração substitutiva, 
que iria consubstanciar na prática uma “abolição progressiva”,10 pela qual o papel 
dos ex-escravos se torna residual. A migração dos ex-escravos para atividades de 
subsistência, trabalhos domésticos e serviços urbanos, de certa precariedade, é muito 
mais uma consequência do sentido que assumiu a abolição no Brasil, que uma 
resultante de comportamento econômico desses trabalhadores. Essa conclusão, de 
certa forma, é a mesma a que Furtado chegará, no final do capítulo 24, que analisa 
a eliminação do trabalho escravo: “Abolido o trabalho escravo, praticamente em 
nenhuma parte houve modificações de real significação na forma de produção e 
mesmo na distribuição da renda” (FURTADO, 1970, p. 141).

3  A ESTRUTURA AGRÁRIA EM FORMAÇÃO ECONÔMICA DO BRASIL E A 
“QUESTÃO AGRÁRIA” POSTERIOR NA ANÁLISE DE FURTADO

Diferentemente do tratamento dado ao “Problema da mão de obra” na passagem do 
século XIX para o século XX, em FEB não se trata de algum problema da estrutura 
agrária, ou “Questão Agrária”, como esta veio a ser tratada a partir dos anos 1960 no 

10. Esta expressão, com o significado aqui assumido, é utilizada por Silva (1976, p. 44).
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Brasil. É bem verdade que há um enfoque agrário seminal, constitutivo daquilo que 
são os Fundamentos Econômicos da Ocupação Territorial (Parte I), analisados em FEB. 
Mas os problemas de estrutura agrária brasileira que Celso Furtado tentou equacionar 
como superintendente, nos Governos JK e Jânio, da Superintendência do Desenvol-
vimento do Nordeste (Sudene) e ainda como ministro do Planejamento do Governo 
Goulart ou aqueles que analisou em diversos artigos e livros durante mais de 30 anos 
são tratados em distintas condições históricas e diferentes níveis de abstração.

Essa distinção reflete diferentes objetos de estudo e de ação na vida do autor, 
sob dado enfoque temático. No primeiro enfoque, trata-se do processo da co-
lonização e posterior desenvolvimento de uma economia primário-exportadora 
autônoma, na qual a grande propriedade, a monocultura e o trabalho escravo são 
fundamentos desta. Quando surge uma “Questão Social” do trabalho escravo na 
segunda metade do século XIX, como analisada nas seções precedentes, as classes 
dirigentes resolvem-na, mantendo intocados os fundamentos agrários herdados do 
sistema das sesmarias, depois reforçados pela Lei de Terras, de 1850.

Pode-se afirmar, do ponto de vista do rigor metodológico, que não há no 
período sob análise na obra FEB (do período colonial até a Segunda Guerra Mundial), 
uma “Questão Agrária”. Esta, quando assim é proposta na segunda metade do 
século XX, corresponderá à construção de um debate teórico-político sobre as 
implicações da estrutura agrária brasileira para o desenvolvimento econômico e 
para a justiça social.11

Esse debate entrará e sairá da agenda do Estado brasileiro várias vezes, desde 
que se iniciou no final dos anos 1950, protagonizado ora pelo Partido Comunista, 
ora pela Igreja Católica e mais recentemente pelos movimentos sociais agrários, 
que se organizaram nesse contexto nos últimos 50 anos.

Essa problemática da segunda metade do século XX, até hoje em aberto, não 
aparece em FEB, até porque lá não se colocava com essa configuração no período 
histórico em que o autor tratou das longas transições – “do trabalho escravo para 
o assalariamento” e “da economia de transição para um sistema industrial”.

Mas subjacente à análise da FEB, em praticamente todas as “Partes” do livro 
há problemas agrários, ainda não transformados em questões políticas críticas. Cabe, 
portanto, distinguir essas duas abordagens de Celso Furtado nas seções seguintes.

11. para uma abordagem de questão agrária no Brasil, ver Delgado (2005a, p. 19-50).
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3.1  Estrutura agrária em Formação Econômica do Brasil

Um importante e recente trabalho, de autoria de Tamás Szmrecsányi, faz uma 
espécie de exegese na obra de Celso Furtado, relativamente aos problemas da es-
trutura agrária, desde sua Tese de Doutorado em 1948 até uma última publicação 
de 2004, detectando nove textos de análise dos problemas da estrutura agrária 
brasileira (SZMRECSÁNYI, 2009).

Nesses textos, quase todos posteriores ao presente livro sob análise, o autor 
recorre invariavelmente ao enfoque histórico-estrutural para construir elos signi-
ficativos de sua teoria do desenvolvimento.

Em um desses textos, A Estrutura Agrária no Subdesenvolvimento Brasileiro 
(FURTADO, 1972), Furtado retoma a parte I de FEB – Fundamentos Econômicos 
da Ocupação Territorial – para explicar o processo da constituição da empresa agro-
mercantil (do tipo escravista) e da chamada “economia de subsistência”. Esta, em 
geral de caráter pecuário, mas também constituída por uma malha de minifúndios 
marginais, vincula-se em última instância à grande propriedade fundiária.

Conquanto distintos em seus regimes de trabalho, técnica produtiva e in-
serção no mercado de commodities, essas duas instituições da ocupação territorial 
guiam-se por um objetivo comum, que se mantém secularmente: a ocupação de 
terras disponíveis sob o domínio da grande propriedade territorial.

A “grande lavoura”, ou empresa agromercantil, na expressão de Furtado, 
ocupa-se da produção de bem exportável – açúcar, café, algodão, cacau, fumo etc. 
– sob regime de trabalho escravo, grande propriedade e monocultura; e com base 
nessa estrutura realiza um dos objetivos de colonização: a captura do excedente 
econômico em benefício da metrópole.

Por outro lado, adjacente à “grande lavoura” estende-se a chamada economia de 
subsistência, distinta daquela em sua função econômica (não se vincula à exportação), 
nem se utiliza do trabalho escravo, mas conserva vínculo de dependência integral com 
o regime de propriedade das sesmarias. Sua função primordial na colonização é da 
ocupação territorial.12 Ela não constitui um regime de campesinato, como bem esclarece 
Furtado, mas, ao contrário, obsta a formação de um regime de propriedade camponesa. 
Minifúndios marginais ou experiências de colonização dirigidas a imigrantes no Sul 
são exceções à regra do regime fundiário deste “setor de subsistência”.

A empresa agrícola agromercantil, por sua vez, localiza-se territorialmente 
numa faixa relativamente estreita de cultivo comercial, em geral na Zona da Mata 

12. para uma análise do setor de subsistência na economia brasileira, ver Delgado (2005b).
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Atlântica e cercanias, próxima aos canais de exportação. Cabe, portanto, à ativi-
dade profunda e extensiva da penetração interior, calcada na pecuária, a chave 
da expansão do domínio territorial. Por meio das fazendas de gado impõem-se 
às populações dos sertões as marcas da grande propriedade, da qual os parceiros 
tornam-se os principais guardiões.

Relações de lealdade, autoritarismo e conflituosidade estarão presentes na 
nossa história social – no interior dos sertões desse setor de subsistência, onde 
exemplos mais notórios são Canudos e Contestado durante o período de afirmação 
da República Velha. Essa parte não é explicitamente analisada nesta obra de Fur-
tado. Mas o autor tem clara consciência dos problemas que essa estrutura provoca 
ao desenvolvimento brasileiro.

O problema com que irá se preocupar posteriormente, nos textos sobre a 
questão agrária, é o potencial de dificuldade da empresa agrícola, voltada à mo-
nocultura de exportação, para atender a demanda de consumo da massa urbana, 
que se adensará com a industrialização. Mas este já é um dos aspectos cruciais 
que Furtado analisará como problemas da estrutura agrária, ou a questão agrária, 
objeto da seção subsequente.

3.2  A questão agrária nos textos posteriores de Furtado

Referências a diversos textos de história, política econômica e teoria do desen-
volvimento nos escritos de Celso Furtado que tratam da estrutura agrária não 
poderiam deixar de ser contempladas neste artigo, centrado que é na questão da 
terra e da mão de obra no livro clássico de história econômica do autor paraibano. 
De certa forma, a persistência com que Celso Furtado abordou o tema agrário, 
em pelo menos oito textos selecionados e analisados por Szmrecsányi (2009),13 
demonstra a percepção teórica do autor sobre a relevância dessa questão para o 
desenvolvimento brasileiro.

Sendo difícil sintetizar a complexa abordagem interdisciplinar de Furtado 
sobre este assunto, vamos nos cingir a apresentar algumas de suas problematizações 
sobre estrutura agrária, que se mantêm ao longo do tempo, ainda que merecedoras 
de adaptação a diferentes conjunturas. Assim, resgatamos as três “questões agrárias” 
recorrentes nas análises do autor sobre desenvolvimento:

1) Efeitos perversos da monocultura, vinculada ao comércio exterior, sobre 
o abastecimento alimentar interno.

13. os referidos textos são Furtado (1948, 1964, 1968, 1972, 1973, 1975, 1981, 2000a, 2000b).
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2) Custos ambientais invisíveis da expansão agrícola, sem mudança na es-
trutura agrária.

3) Pressão da estrutura agrária sobre rebaixamento dos salários rurais e urbanos.

A primeira destas três questões – efeitos perversos da monocultura no abaste-
cimento alimentar – já é tratada na sua tese de doutorado de 1948. Posteriormente 
aparecerá de maneira mais formalizada na linguagem econômica do Plano Trienal 
– 1963-1985 (PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 1962, p. 126, 140 e 149), no 
qual se destaca o caráter inelástico da oferta de alimentos às pressões da demanda 
urbana e industrial. Tal diagnóstico está referido a uma presumível inadequação 
da estrutura agrária às necessidades do desenvolvimento; à época, isto foi tomado 
como foco estrutural de pressões inflacionárias. Essa tese é revisada posteriormente 
por Furtado (1968, p. 59) em que ele reconhece a capacidade de resposta da agri-
cultura às pressões da demanda, mesmo sem mudanças da estrutura agrária: “(...) 
não obstante sua estrutura irracional, o setor agropecuário tem acompanhado o 
crescimento da demanda interna, no sentido de que o consumo de alimentos das 
populações urbanas não parece haver declinado”.

Esse argumento não é um recuo das suas teses originais, mas uma reelaboração. 
Pois essa estrutura agrária que “responde a preços”, o faz sob a égide da monocultura, 
da concentração fundiária, do rebaixamento de salários e da depredação ambiental, 
temas que o autor retorna em vários outros textos. A questão do abastecimento 
popular também retornará, como bem observa Szmrecsányi, em um dos seus 
últimos pronunciamentos, em 2004 (FURTADO, 2004, p. 483-486).

A segunda das questões agrárias, recorrente nos textos de Celso Furtado, é 
o problema dos incalculáveis custos ambientais (custos invisíveis) que se dão no 
processo da expansão da fronteira agrícola. Muito antes que a questão ambiental-
climática assumisse as características planetárias de hoje, Celso Furtado já destacava 
nas suas abordagens da estrutura agrária a questão ecológica. No texto A Estrutura 
Agrária no Subdesenvolvimento Brasileiro, de 1970, dedica uma seção sobre o as-
sunto (Fatores Institucionais e Ecológicos na Formação das Estruturas). Em 1981 no 
livro O Brasil Pós-Milagre, dedica-lhe um capítulo (A Estrutura Agrária no Ecos-
sistema Brasileiro). Nestes, como em outros textos, destaca o caráter predatório e 
principalmente não calculado (uma externalidade negativa no jargão econômico) 
do padrão da utilização das águas, solos aráveis, florestas e recursos da fauna, que 
se impõe na expansão agrícola, sob o comando da grande propriedade fundiária. 
Atualmente o debate ambiental está centrado nos efeitos poluentes da emissão do 
dióxido de carbono. Mas esta é uma espécie do gênero maior – os custos socio-
ambientais urbanos e rurais da acumulação capitalista, sem controle social. E no 
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Brasil, por mais que se queira omitir a questão da estrutura agrária, não há como 
fazê-lo sem violar seriamente os ensinamentos da história e da relevante teoria do 
desenvolvimento.

Daí que recuperar os escritos de Celso Furtado sobre o assunto é útil e 
necessário, até para contextualizar adequadamente a discussão atual sobre susten-
tabilidade ambiental.

Finalmente, o terceiro tema talvez seja o de maior frequência na análise fur-
tadiana – as ligações diretas e indiretas da estrutura agrária com os baixos salários 
de base, tanto no setor rural quanto no urbano.

O autor tratou dessa questão em diversos textos, tanto de história quanto de 
teoria do desenvolvimento. No último texto publicado, relatado por Szmrecsányi 
em sua já citada análise da estrutura agrária na teoria do desenvolvimento do 
autor (FURTADO, 2004), enfatizam-se os vínculos da concentração de renda, 
relacionada à estrutura agrária:

No caso brasileiro, a estrutura agrária é o principal fator que causa a extrema concentração de renda. 
Não tanto porque a renda seja mais concentrada no setor agrícola do que no conjunto das atividades 
produtivas, mas porque não havendo no campo praticamente nenhuma possibilidade de melhoria das 
condições de vida, a população tende a se deslocar para as zonas urbanas, aí congestionando a oferta 
de mão-de-obra não especializada.

Essa tese já havia sido explicitada em detalhes na A Estrutura Agrária no Sub-
desenvolvimento Brasileiro, de 1970, e de forma mais resumida em todos os outros 
textos que tratam da estrutura agrária a que nos referimos na nota de rodapé 13.

Diferentemente da tese sobre inelasticidade da oferta agrícola, que os econo-
mistas conservadores trataram de rejeitar estatisticamente ainda em 1969,14 a tese 
sobre pressão da estrutura agrária sobre rebaixamento dos salários de base jamais 
foi contestada pelo mainstream econômico.

Na verdade, aqui temos uma espécie de consenso por oposição: aquilo que é 
visto por Furtado como problema crucial do subdesenvolvimento e da má distri-
buição de renda na economia brasileira, é encarado pelos economistas conserva-
dores, ora como elemento da paisagem extraeconômica, ora como fator virtuoso à 
competitividade do setor primário. Daí porque essa corrente de economistas não 
nega a desigualdade da distribuição fundiária nem vê problemas para a eficiência 
econômica decorrentes dessa extrema desigualdade de distribuição.

14. a tese de doutorado do professor afonso Celso pastore, a Resposta da produção agrícola aos preços no Brasil (paStoRE, 1969), é 
uma crítica claramente direcionada ao diagnóstico do plano trienal do período Furtado.
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No fundo, o que distingue Celso Furtado da grande maioria dos economistas 
– nesse debate da questão agrária ou da estrutura agrária brasileira – é precisamente 
o sentido ético do desenvolvimento, um paradigma subjacente a toda sua obra e 
de toda sua vida pública.
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Capítulo 10

ITINERÁRIO DE CELSO FURTADO ATÉ FORMAÇÃO 
ECONÔMICA DO BRASIL

leonardo Guimarães Neto

o uso do fecundo método, tensionando teoria e história,  
havia dado seus frutos e, como no Evangelho, eles eram bons.  

FRaNCISCo DE olIVEIRa, sobre Formação Econômica do Brasil,  
em a Navegação Venturosa.

1  INTRODUÇÃO

Este ensaio tem como finalidade apresentar uma sumária descrição do itinerário 
percorrido por Celso Furtado até a redação de Formação Econômica do Brasil 
(doravante FEB). O que se pretende é ressaltar, na sua vida intelectual, aspectos 
considerados relevantes e relacionados com a concepção de sua obra-prima que 
completa agora 50 anos.

Não se tem a pretensão de elaborar a gênese de FEB, explicitando o processo 
e a perspectiva conceitual e metodológica do autor na concepção do livro. A tarefa 
aqui proposta é bem mais simples: verificar na obra autobiográfica de Furtado, nos 
comentários que ele próprio faz a respeito de FEB, nas obras que a precederam, 
bem como nos estudos e análises de alguns autores e contemporâneos os aspectos 
considerados importantes na montagem do livro publicado em 1959.

São focalizados alguns fatos da vida intelectual de Celso Furtado que constituem 
pontos relevantes do seu itinerário intelectual, desde o início de sua formação 
até novembro de 1957 e fevereiro de 1958, quando, “nas sobras do tempo” na 
Inglaterra, redige a primeira versão de FEB, conforme assinala em A Fantasia Or-
ganizada (FURTADO, 1985, p. 204). O texto fundamental para ressaltar aspectos 
principais na descrição do referido itinerário é esse livro de 1985, que inicia a sua 
obra autobiográfica e contém, segundo expressões do autor, “notas sobre o grande 
debate dos anos 1950 em torno do subdesenvolvimento”, abrangendo um decênio 
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que separa “os dois estágios universitários na Europa que delimita a matéria aqui 
tratada: o primeiro nasce do espírito de aventura – o desejo de expor coração e 
cabeça aos ares do mundo, como dissera o poeta –, o segundo conduz ao desejo 
de participação, com o retorno às origens” (FURTADO, 1985, p. 12). É neste 
retorno às origens que é elaborado a FEB.

Um texto autobiográfico de pequena dimensão e de grande importância é o 
seu Auto-Retrato Intelectual, publicado e divulgado em português na obra organizada 
por Francisco de Oliveira, denominada Celso Furtado, integrada à Coleção Grandes 
Cientistas Sociais, da Editora Ática.

Além desses livros citados, foram consultados, também de Furtado, Economia 
Colonial no Brasil dos Séculos XVI e XVII (tese de doutoramento de 1948), A Eco-
nomia Brasileira, e Perspectiva da Economia Brasileira. De Francisco de Oliveira 
foram utilizados A Navegação Venturosa e o livro por ele organizado Celso Furtado. 
Outros livros e documentos foram utilizados e são mencionados.

No itinerário aqui apresentado, parte-se dos aspectos mais gerais da formação 
intelectual do jovem Celso Furtado com base em documentos do próprio autor, 
recuperam-se fatos de sua formação no exterior, no doutoramento na Sorbonne, 
reexaminam-se a sua experiência de trabalho na Comissão Econômica para a América 
Latina e o Caribe (Cepal) e o balanço que faz do estado da arte da teoria econômica 
em universidades norte-americanas, e ainda sua permanência em Cambridge.

Alguns estudiosos da obra de Celso Furtado fizeram há anos o itinerário que vai 
ser seguido neste texto. Entre eles, cabe destaque para o importante artigo do professor 
da Universidade Estadual de Campinas (UNICAmp), Tamás Szmrecsányi, Sobre a 
Formação da Formação Econômica do Brasil de C. Furtado, de 1999. Nesse trabalho o 
autor desenvolve, entre outros, o esforço de identificar a bibliografia histórica brasileira 
que foi omitida, em grande parte, do livro clássico de Furtado. para isso Szmrecsányi 
faz uma minuciosa análise das obras anteriores à FEB, notadamente em relação à tese 
de doutoramento defendida na Sorbonne. Essa tese, no ano de publicação do artigo 
de Szmreczányi, ainda não estava disponível para o grande público nem havia sido tra-
duzida, tendo sido o professor da UNICAmp um dos responsáveis por sua publicação 
no Brasil, como pode ser percebido nos agradecimentos que lhe faz, na apresentação, 
Celso Furtado.

Este ensaio diferencia-se do trabalho de Tamás Szmreczányi pelo fato de a 
trajetória examinada abranger não só as obras que precederam a FEB, inclusive a 
tese de 1948, mas também a formação intelectual do jovem Furtado, sua produ-
ção na Cepal, o confronto e a relação com a teoria econômica da academia, e sua 
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vivência em Cambridge, onde escreveu a FEB. Em vários momentos, na trajetória 
aqui examinada, são feitas referências ao trabalho de Szmreczányi.

Vale mencionar, igualmente, o importante estudo de Carlos Brandão (2008) 
que não somente percorre parte desse itinerário como avança na interpretação dos 
procedimentos metodológicos adotados por Furtado nos seus trabalhos sobre o sub-
desenvolvimento e o desenvolvimento. Deve-se ao professor Carlos Brandão parte da 
interpretação apresentada, posteriormente, da formação do jovem Celso Furtado.

2  FORMAÇÃO ECONÔMICA DO BRASIL

Antes de percorrer esse itinerário, é importante ter um mapeamento mínimo do 
livro de Celso Furtado, sobretudo no que se refere à base de informações necessária 
à sua elaboração e aos procedimentos metodológicos adotados na utilização das 
informações necessárias à sua montagem.

Depois de ressaltar a importância da referida obra, mostrando que, em muitos 
aspectos, ela vai além dos clássicos estudos que interpretaram a formação política, 
econômica e social do Brasil, Francisco de Oliveira destaca nos procedimentos 
adotados que o estudo não só realiza teoricamente uma leitura keynesiana da 
história brasileira como utiliza o ecletismo do método de análise adotado pelos 
economistas fundadores da Cepal na interpretação das economias latino-americanas 
(OLIVEIRA, 2003, p. 19). No que se refere a este último aspecto, Oliveira des-
taca os conceitos inovadores de centro-periferia, de subdesenvolvimento, de troca 
desigual, da formação de uma estrutura dual na periferia, que constitui obstáculo 
ao desenvolvimento – além de outros, muito presentes na obra principal de Celso 
Furtado. O economista Ricardo Bielschowsky, em trabalho sobre a obra de Furtado, 
denominado Formação Econômica do Brasil: uma Obra-Prima do Estruturalismo 
Cepalino, afirma a respeito do objetivo do seu artigo que pretende “identificar, no 
livro, as preocupações analíticas típicas do quadro desenvolvimentista dos anos 
cinqüenta e ressaltar sua fundamentação ‘estruturalista-cepalina’” (BIELSCHO-
WSKY, 1989). Na conclusão, Bielschowsky apresenta uma síntese da construção 
do livro de Furtado: 

os elementos analíticos básicos da construção cepalina são: caracterização do subdesenvolvimento, a 
identificação da industrialização espontânea, a compreensão do seu significado e de sua dinâmica básica; 
a visão da industrialização periférica como um processo histórico sem precedentes e problemático, que 
exige planejamento econômico (BIElSCHoWSKY, 1989, p. 54).

Com relação à presença do pensamento de Keynes, sobretudo a partir de 
sua Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda, vale o destaque para a concepção 
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do papel do Estado e seus momentos de autonomia no processo de intervenção, 
da demanda efetiva, do multiplicador na compreensão do movimento cíclico das 
economias (OLIVEIRA, 2003 p. 19, 83, 85 e 86).

Não se pode negar a influência dos grandes intérpretes da sociedade brasileira, 
alguns deles a partir dos procedimentos metodológicos e outros relativamente ao 
conteúdo, cabendo citar Caio prado Jr., Gilberto Freyre, além de autores influentes 
na historiografia brasileira,“desde Capistrano de Abreu, figura maior do século 
XIX, passando por Roberto Simonsen, líder industrial mais importante de São 
paulo nas décadas de 1930 e 1940 e historiador com obra importante, História 
Econômica do Brasil”. Cabe ainda fazer referência aos grandes teóricos que estão 
presentes, mesmo que nem sempre citados na FEB. A propósito, Oliveira (2003, 
p. 84 e 85) – sobretudo no excelente capítulo Formação Econômica do Brasil: 
Gênese, Importância e Influências Teóricas – destaca Karl mannheim e sua ênfase nas 
possibilidades racionais e democráticas de escolha e do planejamento, max Weber, 
pela “teorização dos processos de racionalização e da formação de burocracia, im-
portantes para a compreensão dos processos decisórios e dos níveis de formalização 
hierárquicos na história”, e Karl marx: a “junção não-justaposta, não-mecânica, 
não simplista entre teoria e história é a mais importante contribuição silenciosa de 
marx na obra de Furtado”. Estes temas serão retomados adiante.

A síntese apresentada por Francisco de Oliveira a respeito dos procedimentos 
metodológicos adotados em FEB destaca como novo em Furtado a complexa re-
lação entre teoria e história. Neste particular assinala que “não há uma teoria que 
explique a história, nem o contrário, uma história que seja explicada pela teoria: 
o andamento se faz tecendo os fios de uma construção auto-estruturante, em que 
a história é teoria e a teoria é história” (OLIVEIRA, 2003, p. 84).

Furtado (1985) faz referência a essa articulação e tensão entre teoria e história, 
ora assinalando que em vez de reduzir a realidade a um modelo teórico, o esforço 
intelectual deveria ser feito no sentido de adotar um enfoque histórico, ressaltando 
sua preocupação de encontrar fórmulas metodológicas que lhe permitissem a 
conjugação dos recursos da história com o da análise. Em suas palavras:

Não se tratava para mim de “explicar” a História, deslizando para formas de reducionismo em que havia 
caído, por exemplo, Marx e tantos outros pensadores do século XIX. o que tinha em vista era iluminar 
áreas pouco visíveis, aumentar a percepção da História fazendo apelo aos recursos das Ciências Sociais, 
particularmente da Economia (FuRtaDo, 1985, p. 167).

Na introdução à FEB o autor define, desta maneira, o objetivo primordial 
do seu trabalho: “A preocupação central consistiu em descortinar uma perspectiva 
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o mais possível ampla. Na opinião do autor, sem uma adequada profundidade de 
perspectiva torna-se impossível captar as inter-relações e as cadeias de causalidades 
que constituem a urdidura dos processos econômicos” (FURTADO, 2000, p. 11). 
Furtado tenta obter essa perspectiva mais ampla possível nas cinco partes que 
compõem os 36 capítulos do livro: I – fundamentos econômicos da ocupação ter-
ritorial; II –  economia escravista de agricultura tropical; III – economia escravista 
mineral; IV – economia de transição para o trabalho assalariado; e V – economia 
de transição para um sistema industrial.

Uma vez apresentadas algumas características dos procedimentos e do objetivo 
que estão por trás da concepção da obra de Furtado, cabe explicitar os marcos 
principais do caminho percorrido pelo autor até sua publicação há 50 anos. pode-se 
começar pela identificação dos traços básicos que marcaram a formação intelectual 
do jovem Celso Furtado.

3  O JOVEM CELSO FURTADO

No seu Auto-retrato Intelectual, como se assinalou, Celso Furtado apresenta carac-
terísticas relevantes de sua formação. Trata-se de texto publicado no International 
Social Science Journal, (n. 1 e 2, de 1973) e traduzido e apresentado como capítulo 
do livro organizado por Oliveira (1983). No início, descreve o contexto nordestino 
– a partir do Estado da paraíba, onde nasceu –, o auge e a decadência da região, 
descendo ao exame do semiárido, do clima, das secas e do ambiente de miséria, da 
violência, da dominação dos chefes políticos e da presença do sobrenatural e dos 
grandes milagreiros. parte para uma descrição sumária de sua formação intelectual, 
ressaltando sua situação privilegiada, neste contexto regional, que lhe permitiu acesso 
à educação e à biblioteca do seu pai, por meio da qual teve contatos com autores 
importantes da literatura mundial e de história, notadamente história antiga.

Depois de assinalar seu grande interesse, desde a adolescência, por literatura e 
história, ressaltando a efervescência intelectual ocorrida após a Revolução de 1930, 
Furtado enfatiza três correntes que exerceram influência fundamental nesse período 
de sua vida (BRANDÃO, 2008). A primeira é a positivista. Desta, vale considerar, 
segundo sua percepção, a “primazia da razão, a idéia de que todo conhecimento 
em sua forma superior assume a forma de conhecimento científico, a ligação entre 
conhecimento e progresso (...)” (p. 33). A segunda corrente derivava de Marx e 
das ideias socialistas, considerada como um desdobramento do seu interesse pela 
história. A leitura da história do socialismo e das lutas sociais (max Beer) despertou, 
pela primeira vez, no jovem Furtado a ideia de que a busca de um sentido para a 
história tinha grande validade como atividade intelectual. Além disso, ainda nesta 
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segunda corrente, havia o reconhecimento de que as formas sociais são históricas 
e, portanto, podem ser superadas. Nessa descrição, Furtado destaca o entrelaça-
mento entre a primeira e a segunda corrente de influência: a ideia de superação 
das formas de sociedade, “ligada à do conhecimento como arma do progresso, 
que vinha do positivismo, compôs no meu espírito uma certa visão do homem 
em face da história. Essa idéia permitia superar o circuito fechado do fatalismo e 
do absurdo, e ao mesmo tempo desembocava sobre uma responsabilidade social” 
(OLIVEIRA, 1983, p. 33).

A terceira corrente é a da sociologia americana, em particular da teoria antro-
pológica da cultura, com a qual tomou contato por intermédio de Gilberto Freyre 
(Casa-Grande & Senzala), o que lhe permitiu não somente “ver muitas coisas com 
olhos novos, mas também nos atualizava, isto é, nos punha ao dia com o que se 
pensava no mundo intelectual em que se estava criando o conhecimento”(p. 33). 
No que diz respeito a Freyre, ressalta que o livro desse autor pouca importância 
teve no que se refere à sua mensagem substantiva, mas sua influência marcante se 
deveu ao fato de tê-lo induzido a rever um conjunto importante de novo instru-
mental de trabalho.

Duas observações importantes são feitas a respeito da consolidação dessas 
correntes de influência no seu pensamento. A primeira trata-se de que ele as 
absorveu no ginásio, de leituras ao acaso, e a segunda reside no fato de que elas 
“persistiram e se entrelaçaram nos anos subseqüentes de formação universitária no 
Rio e posteriormente em paris” (p. 34). Nesses lugares, a busca consiste em definir 
formas de atuar: a leitura das ciências sociais era a busca de meios para transformar 
a sociedade. Os estudos de direito, na Universidade do Brasil, continuam, ao lado 
dos estudos sociais, o caminho para a atividade pública. Nesta fase ocorre o deslo-
camento dos seus interesses para administração e teoria da organização.

A concepção de planejamento, decorrente dos estudos da organização, foi 
ampliada com a influência de Karl mannheim (através do livro que abordava o 
homem e a sociedade na idade da reconstrução) transformando-se, portanto, o 
planejamento em “uma técnica social de importância muito maior, à qual permitiria 
elevar o nível de racionalidade das decisões que comandam complexos processos 
sociais (...). Fixou-se assim a idéia de que o homem pode atuar racionalmente sobre 
a história” (p. 35). O próximo passo, na montagem dessa base intelectual, foi a 
articulação com a economia: “Assim como os estudos da organização me levaram 
ao planejamento, este me abriu as portas para a Economia”. Não obstante esse fato, 
a economia – quando se constituiu uma preocupação importante para Furtado 
– não chegaria a ser mais que um instrumento “que me permitiria, com maior 
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eficiência, tratar problemas que me vinham da observação da história ou da vida 
dos homens em sociedade”. Em seguida ressalta que nunca pôde compreender a 
existência de um problema estritamente econômico (p. 36).

É com essa bagagem intelectual que Celso Furtado aprofunda seus estudos 
na experiência de doutoramento em paris, voltando à Europa que havia conhecido 
como membro da Força Expedicionária Brasileira.

4  A SORBONNE E A TESE DE 1948

É importante ressaltar que a busca dos “ares do mundo”, para usar uma expressão 
cara a Furtado, no que se refere a seu retorno à Europa na segunda metade dos anos 
1940, não tem como motivação básica o estudo em si nem a busca de um título 
acadêmico. Os processos de reestruturação das economias europeias, praticamente 
destruídas na Segunda Guerra mundial, e a experiência de planificação da União 
Soviética constituíam irresistíveis atrações para quem tinha um grande interesse 
nas transformações pelas quais passava o mundo do pós-guerra, particularmente 
na Europa. A alternativa que lhe ficara foi a de se fixar em paris, obtendo uma 
matrícula universitária que justificasse sua permanência e lhe permitisse viajar “pelo 
continente convulsionado onde já eram visíveis as primeiras emanações da guerra-
fria” (FURTADO, 1985, p. 17).1 Convencido das dificuldades de concretizar o 
plano de participar e estudar as mudanças em curso no mundo, em particular na 
Europa, e em virtude de conselhos do professor maurice Byé, que estava no Brasil 
– e foi, posteriormente, orientador de sua tese –, Furtado se inscreve na Sorbonne, 
onde elabora sua tese de doutorado em economia.

Ao se preparar para ter o diploma de estudos superiores em economia, Furtado 
inscreveu-se, também, no Instituto de Ciência política, o que ampliava, com cursos 
e seminários, o seu horizonte intelectual. Era fascinado pelo estudo da história das 
ideias, da história da técnica e da política do século XIX (FURTADO, 1985, p. 19). 
Isto, no entanto, não impediu que fizesse incursões importantes em várias partes da 
Europa, examinando as transformações em curso, participando de algumas delas, 
nem tampouco de absorver a cultura francesa que tanto admirava.

1. Em páginas anteriores do referido trabalho, Furtado assinala: “a verdade é que já no Brasil fora induzido a modificar meu plano de 
viagem pela Europa. Imaginava poder estender minhas incursões à Europa do leste, em particular à união Soviética, cuja experiência em 
planificação econômica me parecia ser algo que não se deve ignorar. a guerra demonstrara claramente que uma adequada regulação 
do sistema econômico podia assegurar o pleno emprego, aspiração maior dos povos que haviam sido vitimados por uma depressão sem 
precedentes. Na união Soviética se demonstrava que esse bem por todos almejado podia ser obtido na paz. Na verdade, meu interesse 
pela planificação ia mais longe do que a economia (...) Como ignorar que as economias de mercado eram intrinsecamente instáveis e 
que essa instabilidade tendia a agravar-se?” (Furtado, op. cit., p. 15 e 16).
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Em A Fantasia Organizada é mencionado o contato com François perroux, que 
concentrava suas atividades no estudo das organizações econômicas e do território. 
menciona os estudos sobre a obra de Karl marx a partir do curso no referido insti-
tuto. Neste caso, o que motivou seu entusiasmo foi sobretudo a visão descortinada 
pela produção intelectual de marx sobre a gênese da história moderna e menos a 
contribuição do autor alemão no campo da economia, principalmente pelo fato 
de que Furtado estava, como ele diz, familiarizado com o pensamento de Ricardo 
e com a macroeconomia moderna. Faz referência à orientação do seu professor de 
enfatizar menos a teoria do valor e voltar-se, sobretudo, para o “marxismo vivo”, 
orientado para a ação.

No entanto, foi na concepção da sua tese que Furtado concentrou seus es-
forços no estudo a respeito da constituição da sociedade brasileira. Na avaliação 
do significado da tese para a sua formação, assinala que descobriu “a importância 
da análise econômica para apreender a lógica da realidade social de países – caso 
do Brasil – que se originaram de operações comerciais” (FURTADO, 2001, p. 5). 
Ainda na apresentação, escrita em 2000, da sua tese, Furtado faz o paralelo entre 
esse trabalho e o livro que o consagrou, ao assinalar que o estudo da economia 
colonial brasileira veio a constituir a primeira parte da reflexão que, com maior 
abrangência, ele publicou uma década depois.

O primeiro capítulo da tese de doutorado é constituído pelo relato das fontes 
(FURTADO, 2001, p. 13 a 20). Além de identificar as bases das informações 
utilizadas no seu trabalho e avaliar a situação em que se encontravam, à época, 
os estudos sobre a história econômica do Brasil – “a história econômica brasileira 
estava ainda na sua fase de coleta de documentos e tentativas de sínteses fragmen-
tárias” (p. 14) –, Furtado ressalta alguns dos autores que tiveram importância no 
desenvolvimento dos seus trabalhos: J. F. Normano, economista norte-americano; 
Roberto Simonsen (1977), de quem retirou a ideia dominante da sua tese de 
inexistência do feudalismo no Brasil; Caio prado Jr. (Formação do Brasil Con-
temporâneo – Colônia), do qual absorveu a ideia do papel da monocultura como 
fundamento da organização econômica brasileira e como imperativo do meio 
tropical; e Gilberto Freyre, que produziu um dos mais completos estudos sobre o 
patriarcalismo brasileiro. Também enfatiza o papel de um livro de 1618, Diálogos 
das Grandezas do Brasil,2 que fornece preciosas informações sobre a organização 
da produção colonial, descrevendo os engenhos e fornecendo dados numéricos 
sobre o comércio, e do livro de Antonil (Cultura e Opulência no Brasil por suas 

2. Este livro, em 1954, teve sua autoria identificada por José antônio Gonsalves de Mello, então professor da universidade Federal de 
pernambuco (uFpE), como sendo de ambrósio Fernandes Brandão (ver BRaNDÃo, 1997).
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Drogas e Minas), considerando-o a mais completa descrição de fatos da história 
colonial e insubstituível no estudo da economia brasileira daquele período. Destaca 
a importância de historiadores e escritores portugueses, entre os quais Antônio 
Sérgio, de cuja obra Considerações Histórico-Pedagógicas, julgada por esse último, 
como hipótese de trabalho, Furtado retirou a ideia central discutida na primeira 
parte da tese (a de que a burguesia comercial marítima precocemente desenvolvida 
“foi a força propulsora do movimento da Descoberta”), e Jaime Cortesão, que 
desenvolveu a referida hipótese.

A referida tese está dividida em três grandes partes: i) antecedentes portugueses 
da colonização do Brasil (fontes, os fundamentos sociais da expansão portuguesa, 
a expansão comercial) influenciada pelos historiadores e estudiosos portugueses, 
entre os quais os anteriormente citados; ii) a formação da colônia (economia do 
pau-brasil, o sentido da colonização, a economia da cana-de-açúcar, a formação 
da sociedade colonial), baseada nos antigos e novos historiadores nacionais; e iii) 
atavismos coloniais do Brasil atual (sentido geral da economia da colônia, atraso 
técnico e domínio patriarcal e o município).

Há uma importante observação de Szmrecsányi a respeito de algumas carac-
terísticas da tese de Furtado que merece referência. Diferentemente de FEB, afirma 
Szmrecsányi, a tese foi desenvolvida num contexto mais geral de uma ciência social 
voltada tanto para a história quanto para a economia, afirma, ainda, na terceira 
página do seu artigo, que “Celso Furtado era então apenas um estudante de pós-
graduação, bacharel em Direito e funcionário do Serviço público brasileiro. Só mais 
tarde é que optaria por uma inserção mais especializada nas ciências econômicas” 
(SZmRECSÁNYI, 1999).

Na avaliação que o próprio Furtado faz da obra de 1948 fica evidente o 
significado desta como uma primeira experiência com o método que depois viria 
a adotar nas suas obras mais relevantes, notadamente na FEB. No entanto, se é 
grande a bibliografia assinalada na parte final da tese, no seu livro de 1959, como 
ressalta em Fantasia Organizada, vai contar com a ampla disponibilidade de docu-
mentos encontrados em Cambridge. Essas consultas são feitas quando volta a rever 
o início da colonização e a tentar responder a questões fundamentais a respeito 
do financiamento da ocupação inicial das terras e as razões do êxito da produção 
do açúcar no Brasil. “Na Biblioteca de Cambridge encontraria todo o material de 
que necessitava para montar essa primeira parte do afresco” (FURTADO, 1985, 
p. 205-206).
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5  EXPERIÊNCIA DA CEPAL

Antes de comentar essa experiência de Furtado, vale assinalar a intensidade e a 
complexidade de seus trabalhos e da sua atuação, tanto no Chile como no Brasil, 
que se desdobram em várias direções. Algumas dessas direções tomadas por sua 
atividade são relevantes na concepção de FEB e vão ser destacadas a seguir.

A vinculação de Furtado com a Cepal durou quase uma década e representou 
uma fase extremamente rica não somente no que se refere à sua contribuição para 
os trabalhos realizados no âmbito da comissão, como na elaboração de artigos e 
livros que produziu fora dela.3 É importante registrar o balanço que faz, no início 
dos anos 1950, da produção de universidades norte-americanas relacionada ao 
tema desenvolvimento econômico, e de uma discussão sobre desenvolvimento e 
formação de capital, da qual participa como um dos integrantes mais destacados. 
As considerações seguintes referem-se, de modo muito sumário, a cada um desses 
temas, sendo que o balanço da produção universitária, embora seja parte de sua 
experiência na Cepal, vai integrar a seção subsequente do presente artigo.

Entre os trabalhos feitos na Cepal, o Estudo Econômico de 1949, realizado sob a 
liderança de Raúl Prebisch, é um dos mais citados. Este é certamente o documento 
mais importante do início da comissão e definiu o seu rumo nos anos seguintes. Nele 
se contempla parte relevante das teses cepalinas que viriam a influir na percepção 
dos problemas econômicos da América Latina e no encaminhamento de políticas 
econômicas, notadamente voltadas para a industrialização desta parte do Continente. 
Na introdução a O Capitalismo Tardio, de sua autoria, João Manuel Cardoso de Mello 
faz uma avaliação dos aspectos que merecem destaque no referido relatório: i) o Estudo 
Econômico de 1949 marca o nascimento da economia política da Cepal pelo fato 
de definir com clareza a problemática “em que haveria de se mover o pensamento 
cepalino”; ii) está bem presente no relatório a ideia do desenvolvimento desigual da 
economia mundial; iii) nele se registra o reconhecimento de que a propagação desigual 
do progresso técnico resulta de uma divisão internacional do trabalho, que define 
de um lado o centro e de outro a periferia, integrada por economias exportadoras 
de produtos primários e estruturas produtivas altamente especializadas e duais; 

3. Dos trabalhos realizados no âmbito da Cepal cabe referência à sua colaboração no Estudo Econômico de América Latina 1949, 
Introdução à Programação, Problemas Teóricos e Práticos do Crescimento Econômico, Programa de Desenvolvimento para o Brasil 
(Grupo Misto Cepal-BNDE, presidido por Furtado), entre outros. Recentemente foi publicado pelo Centro Internacional Celso Furtado 
o livro Ensaios sobre a Venezuela, que apresenta, entre outros, um estudo do autor, de 1957, sobre o desenvolvimento deste país 
(FURTADO, 2008). Entre os artigos assinados por ele, vale o destaque para Características Gerais da Economia Brasileira (FURTADO, 
1950), Formação de Capital e Desenvolvimento Econômico (FURTADO, 1952), O Desenvolvimento Econômico: Ensaio de Interpretação 
Histórico-Analítica (FURTADO 1955), Fundamentos da Programação Econômica (FURTADO, 1958). Entre os livros escritos durante o 
período da Cepal, devem ser considerados os seguintes: A Economia Brasileira (FURTADO, 1954), Uma Economia Dependente (FURTADO, 
1956), Perspectiva da Economia Brasileira (FURTADO, 1958). Para um detalhamento maior da produção de Furtado nesse período, ver 
Oliveira (2003) e Mallorquin (2005).
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iv) apresenta a ideia de que as economias periféricas não dispõem de comando 
sobre o seu crescimento subordinado, em última instância, ao vigor da demanda 
das economias centrais; v) há no Estudo o reconhecimento de que, da relação 
centro-periferia, decorre a deterioração das relações de troca entre as economias 
industrializadas e as exportadoras de produtos primários, de que resultam pressões 
sobre os preços e salários na produção de bens primários, impedindo a periferia 
de reter parte dos frutos do seu próprio progresso técnico; vi) está a ideia de que 
as transformações ocorridas nos centros retiram as possibilidades de as economias 
periféricas avançarem no seu desenvolvimento com base na expansão das exportações, 
e de que o movimento da economia mundial estimula a ruptura da divisão in-
ternacional de trabalho e de que, nesse processo, as economias latino-americanas 
entram na etapa de desenvolvimento para dentro; vii) registra o reconhecimento 
de que a industrialização latino-americana é uma industrialização problemática, 
em decorrência de seu caráter periférico e do fato de que “esbarra, ademais, no 
desequilíbrio entre as técnicas importadas e a relativa fragilidade da demanda” (p. 18); 
viii) por fim, está registrada a ideia de que o desenvolvimento para dentro deveria 
manifestar uma tendência do desemprego estrutural, dadas a natureza do progresso 
técnico e a ausência de indústria de bens de capitais na periferia. Assinala ainda 
o autor de O Capitalismo Tardio: “A Economia política da CEpAL nasceu, assim, 
para explicar a natureza do processo de industrialização que eclodira entre 1914 e 
1945, em vários países, pôr a nu sua possível trajetória, revelar os problemas que 
enfrentaria se quisesse ter êxito e sugerir políticas econômicas que fossem aptas a 
superá-las” (CARDOSO DE mELLO, 1982, p. 13-20).

Outros aspectos do Estudo Econômico de 1949 poderiam ser ressaltados. 
Além disso, vale destacar a intensa produção posterior da Cepal que revê e atua-
liza trabalhos anteriores com a participação de Furtado. Esse autor em A Fantasia 
Organizada faz referência a novos estudos, notadamente o que fora preparado para 
a conferência do méxico, o qual constitui, na sua avaliação, a 

(...) apresentação mais completa do que veio a se chamar o pensamento da CEpal. Mais precisa-
mente de idéias emanadas dessa Comissão, que chegaram a ter efetiva influência junto aos governos 
latino-americanos. É o documento já referido que mereceu o título de problemas teóricos e práticos do 
Crescimento Econômico. Bem mais do que os capítulos teóricos redigidos por prebisch para o Estudo de 
1949, o novo trabalho tinha a marca do amplo debate que havia ocupado o corpo técnico nos dois anos 
anteriores (FuRtaDo, 1985, p. 95).

Na sequência, Furtado resume os avanços do pensamento cepalino, desta-
cando que em etapas posteriores o campo do pensamento da Cepal ampliou-se 
consideravelmente por meio de debates sobre a inflação (metade dos anos 1950), 
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a distribuição de renda (final do referido decênio) e a dependência externa (já nos 
anos 1960).

Como se assinalou, simultaneamente aos estudos e discussões que realizava no 
âmbito da Cepal, Furtado produzira artigos e livros, independentemente, sobretudo 
voltados para o exame da economia brasileira. Entre outros vale ressaltar o artigo 
Características Gerais da Economia Brasileira na Revista Brasileira de Economia, de 
março de 1950. Sobre esse trabalho Furtado informa que, um ano depois da tese 
defendida em paris – limitada à análise da fase açucareira da economia colonial 
–, publicou seu primeiro estudo das transformações da economia no século XX. 
Acrescenta: “Nesse ensaio estão os germes do que seria, dez anos depois, o meu 
Formação Econômica do Brasil”.4

De fato, a tese apresentada à Sorbonne constitui a parte inicial do que viria 
a ser, posteriormente, a FEB, enquanto o artigo Considerações Gerais da Economia 
Brasileira seria uma espécie de esboço da última parte do seu livro de 1959. No 
entanto, os caminhos percorridos pelo autor até a montagem final de sua obra-
prima são, seguramente, muito mais sinuosos e complexos, e passam por diversos 
artigos e livros até a FEB e, também, por importantes mudanças nos conceitos e 
métodos. mallorquin (2005) sugere um itinerário que, certamente, foi seguido por 
Furtado desde sua tese de doutoramento até o seu livro de 1959. Na sua versão, 
o artigo Considerações Gerais (de 1950) irá integrar, anos depois (1954), A Econo-
mia Brasileira (FURTADO, 1954) que, por sua vez, terá vários dos seus capítulos 
incluídos em outro título de Furtado, Uma Economia Dependente. Finalmente, 
várias partes desses últimos livros e capítulos de sua tese de doutoramento, como 
se afirmou, integram a FEB.

É importante chamar a atenção para o fato de que não se trata de mera trans-
posição de textos anteriormente escritos para livros mais recentes, pois em muitos 
momentos – como ressaltam mallorquin e Oliveira – novos conceitos são adotados, 
em substitituição a outros considerados inadequados, devido à nova compreensão 
da realidade estudada. Na comparação que faz entre A Economia Brasileira, de 1954, 
e FEB, de 1959, mallorquin refere-se ao fato de que “mudanças conceituais, assim 
como capítulos anexados para edição posterior, obedecem a um vocabulário con-
ceitual que está em processo de mutação” (mALLORQUIN, 2005, p. 84). Oliveira, 
na comparação entre os dois livros, ressalta, sobretudo no que se refere à transição 
para a economia industrial, que na FEB Furtado “completa o quadro histórico, 

4. Esta observação é feita no seu auto-retrato Intelectual, no livro organizado por oliveira (1983). Chama a atenção ainda para o fato de 
que antes de FEB, ainda em 1958, havia desenvolvido uma tese com aspiração a professor, apresentada na universidade do Brasil. Neste 
trabalho havia formulado a ideia de que “desenvolvimento e subdesenvolvimento são dois processos integrados, que se apresentam 
conjuntamente na evolução do capitalismo (...)” (olIVEIRa, 1983, p. 36, org.)
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reinterpreta-o e atualiza os problemas” (OLIVEIRA, 2003, p. 76). Na parte final 
do seu artigo, Szmrecsányi assinala a este respeito que vários dos capítulos da obra 
mais divulgada de Furtado eram inteiramente novos e outros foram inteiramente 
reescritos e bastante aprofundados: “E todos permanecem modelares até hoje, não 
obstante as restrições que se possam fazer a um ou outro aspecto de sua argumen-
tação”.5 Na introdução à FEB, Furtado repete a ideia, antes assinalada, de que, 
não obstante a inclusão no livro de partes de outros trabalhos, notadamente do 
estudo A Economia Brasileira, a base de dados foi revista e, em muitos pontos, a 
mudança de ênfase e a inclusão de novo material constituem alterações relevantes. 
Apesar disso, como ele mesmo esclarece, não existem discrepâncias fundamentais 
nas conclusões dos dois trabalhos (FURTADO, 2000, p. 12).

Vale, para melhor compreensão da relação entre os diversos trabalhos de Furtado, 
assinalar pontos significativos de alguns deles, sobretudo os menos conhecidos. No 
artigo Considerações Gerais sobre a Economia Brasileira, estavam certamente elemen-
tos centrais do que viria a ser a parte final de FEB. O artigo de 1950 está dividido 
em quatro partes: i) considerações preliminares; ii) desenvolvimento de um núcleo 
industrial; iii) crise de crescimento e desenvolvimento do mercado interno; e iv) 
consequências gerais da industrialização. Na primeira parte, o autor chama a atenção 
para o fato de que no desenvolvimento da economia nacional desempenharam papel 
decisivo três fatores “cuja ação se vem fazendo sentir secularmente: a) uma persistente 
piora nas relações de troca; b) uma elevação não menos persistente da taxa cambial; 
e c) uma inflação crônica do meio circulante, motivada em grande parte por déficits 
orçamentários” (FURTADO, 1950, p. 7). Dependendo da demanda externa, uma 
economia com estas características não necessita do mercado interno para seu cres-
cimento. Além disso, a queda do poder de compra externo da moeda e a expansão 
monetária não só impedem a elevação dos salários reais como tendem a deprimi-los. 
Daí decorre a tendência para concentração de renda e a lentidão na formação do 
mercado interno. Na verdade, o crescimento ocorre somente em extensão, pelo 
aumento de uma massa de pequeno poder de compra. Conclui esta parte listando 
um conjunto de traços fundamentais entre os quais vale destacar: a socialização das 
perdas, a concentração de renda, a baixa produtividade e o elevado nível de gastos 
das classes dirigentes, a estagnação dos (baixos) salários em termos reais, os lucros 
elevados e a debilidade do mercado interno. Todos esses são “fatores que concorrerão 
para retardar a formação no país de um autêntico espírito de empresa, condição básica 
do desenvolvimento de uma economia capitalista” (FURTADO, 1950, p. 12).

5. Entre os capítulos novos são assinalados o relativo à pecuária, à economia escravista mineira, ao Maranhão e, finalmente, os capítulos 
referentes ao nível de renda do Brasil no século XIX (SZMRECSÁNYI, 1999).
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Na segunda parte, assinala que acontecimentos concomitantes ocorridos no 
final do século XIX iriam retirar a economia brasileira da estagnação. A abolição 
do trabalho escravo e do regime monárquico, a grande crise da economia mundial 
de 1890, que se prolongaria em depressão nos Estados Unidos e se desdobraria 
em grandes desequilíbrios (depressão dos preços dos produtos primários, elevação 
cambial, expansão monetária, inflação de crédito), os quais constituiriam limitações 
que iriam forçar a criação de um primeiro núcleo industrial. Tal núcleo não tem 
caráter nacional, mas está disseminado por diversas regiões que constituem mer-
cados autônomos. Ressalta que somente circunstâncias especiais, como as criadas 
nas duas grandes guerras, permitem à indústria beneficiar-se da alta conjuntura. 
Nos períodos de grande expansão mundial a indústria nacional entra em depressão. 
Contudo, nas fases depressivas dos grandes centros industriais, como a de 1929 
a 1936, ocorre um novo surto industrial no país que beneficia, notadamente, a 
indústria têxtil.

Furtado enfatiza na terceira parte do artigo de 1950 que, embora tenham 
ocorrido transformações relevantes na sociedade brasileira, a ruptura do ritmo da 
atividade colonial tem seu ponto de partida na crise de 1929. Neste particular, 
assinala: “pode-se considerar 1929 como o término de uma fase evolutiva da eco-
nomia brasileira” (p. 23). Isto, na sua concepção, não significava a passagem de 
uma economia colonial à industrial, mas o fato de ter atingido o ponto máximo 
de expansão na estrutura anterior e encontrar-se na impossibilidade de continuar 
a expandir-se neste contexto. Entre a alternativa de estagnação e outra, a economia 
nacional busca novos caminhos. A queda dos preços dos produtos primários, a 
alta da taxa de câmbio, a política de valorização do café, o fracasso de pagar com 
a produção primária o mínimo de importação necessário são fatores que afetaram 
profundamente a economia do país. Esses fatores e o controle das importações 
contribuíram para impulsionar o mercado interno. Com isso, criava-se um mer-
cado potencial para a atividade industrial. Ele resume da seguinte maneira essa 
parte da análise: 

Dois fatores, em síntese, atuaram de forma convergente: a) a redução do coeficiente de importação das 
classes de médias e altas rendas e b) a impossibilidade de continuarem no mesmo ritmo as inversões 
no setor de economia colonial. o choque causado pela crise externa deu assim à economia brasileira 
oportunidade de desenvolver seu mercado interno (FuRtaDo, 1950, p. 28).

Quanto à última parte do artigo, a frase final de Furtado resume bem as 
conclusões a que chegara à época: “O Brasil, ao entrar em sua nova fase de desen-
volvimento econômico, não só encerrava seu ciclo colonial, mas ainda fundia todos 
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os ‘ciclos’ anteriores em uma unidade econômica integrada, e concluía o processo 
histórico de sua formação nacional” (FURTADO, 1950, p. 31).6

As ideias centrais do referido artigo voltam a surgir revistas, complementadas 
e mais fundamentadas nos capítulos finais de A Economia Brasileira e FEB.7 Com 
relação ao primeiro dos livros citados, devem-se registrar alguns destaques feitos 
pelo próprio Furtado. A Economia Brasileira parece constituir um esforço de síntese 
após um longo período no qual Furtado vinha desenvolvendo vários trabalhos, seja 
individualmente, para a Cepal, mais particularmente no Grupo BNDE-Cepal (Banco 
de Desenvolvimento Econômico-Comissão Econômica para América Latina), ou 
nos debates com a ortodoxia que começava a reagir à disseminação das ideias da 
comissão e dos economistas que depois seriam denominados estruturalistas. A este 
respeito é importante registrar sua percepção: “A esta altura dos acontecimentos, 
pareceu-me que se fazia necessário clarificar posições. Trabalhava em três frentes: a) 
teoria do desenvolvimento: gênese histórica e teoria da acumulação; b) a economia 
brasileira: perspectiva histórica e problemas atuais, e c) crítica das idéias sobre o 
desenvolvimento econômico. Decidi reunir em livro as minhas reflexões sobre o 
conjunto desses temas, consciente que estava de que a contra-ofensiva ortodoxa 
ganhava terreno. Utilizei o título de A Economia Brasileira para que não houvesse 
dúvida de que minha preocupação central era aprofundar o conhecimento da 
problemática do meu país.” (FURTADO, 1985, p. 170).

Vale fazer referência a outro livro de Furtado, anterior à FEB, menos citado 
e constituído por dez conferências que pronunciara, em 1957, no curso de trei-
namento em problemas do desenvolvimento econômico, promovido pela Cepal 
e publicado sob o patrocínio do então Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico (BNDE) e outras instituições, cujo título é Perspectiva da Economia 
Brasileira.8 Neste texto deve-se mencionar o avanço em relação à questão regional 
brasileira, que posteriormente vai ter um tratamento mais profundo na FEB, quan-
do Furtado explicita a gênese das desigualdades regionais. O autor, ao se referir a 
essas conferências em Fantasia Organizada, ressalta que o verdadeiramente novo 
era “a abordagem do problema dos desequilíbrios regionais”. Com relação a este 

6. Furtado (1950, p. 28) destaca: “anotaremos apenas três conseqüências do processo de industrialização que, sem perder seu caráter 
de universalidade, apresentam certa especificidade no Brasil. São elas: a) maior grau de independência da economia do país vis-à-vis 
das flutuações do mercado internacional de produtos primários; b) as mudanças na estrutura agrícola; e c) a integração das diversas 
economias em uma unidade econômica”. 

7. Em relação à Economia Brasileira trata-se do capítulo 4 (a Crise do Setor Colonial e o Deslocamento do Centro Dinâmico) e do 
capítulo 5 (a Infra-estrutura de Desequilíbrios do Crescimento Recente). No que se refere à FEB, as ideias centrais do artigo anterior-
mente resumido estão presentes sobretudo nos sete capítulos que constituem a parte V do referido livro: Economia de transição para 
um Sistema Industrial. 

8. a primeira edição foi de 1958 e a segunda de 1960. Nesta última edição, na capa e na página 2, aparece o título perspectiva da 
Economia Brasileira; na página 5, o título muda para perspectivas da Economia Brasileira (FuRtaDo, 1960).

Cap10_Leonardo.indd   261 16/11/2009   18:31:58



262 lEoNaRDo GuIMaRÃES NEto

aspecto, assinala uma ideia pela qual viria a lutar em anos posteriores: a de que 
seria um erro supor que este problema poderia se resolver espontaneamente. En-
fatizava que o desenvolvimento que vinha ocorrendo no país estava contribuindo 
para agravar essas disparidades e “pela primeira vez mostrava que a política de 
câmbio estava transferindo recursos de uma região pobre como o Nordeste para 
as áreas do Centro-Sul em rápida industrialização” (FURTADO, 1985, p. 200). 
Essa perspectiva da questão regional teve seu desdobramento, em 1959, não só 
na FEB, como no relatório – atribuído ao Grupo de Trabalho para o Desenvolvi-
mento do Nordeste (GTDN), dirigido por Furtado – denominado Uma Política 
de Desenvolvimento Econômico para o Nordeste (GTDN, 1959) e no texto Operação 
Nordeste (FURTADO, 1959). A esse respeito, o autor termina o capítulo no qual 
relata, entre outras, as conferências citadas com a seguinte frase: “Eram idéias que 
retomaria com vigor mais adiante, já despido do manto protetor e imobilizador 
de funcionário internacional” (FURTADO, 1985, p. 200).

6  CONFRONTOS E RELAÇÕES COM A ACADEMIA

No que concerne ao tema das dificuldades da teoria econômica estudada e discutida 
na academia para tratar dos problemas do desenvolvimento, vale retornar ao início 
dos anos 1950 e mencionar o balanço realizado por Furtado em várias universidades 
e institutos norte-americanos com o propósito de verificar as possíveis relações 
entre as pesquisas realizadas por essas instituições e aquelas desenvolvidas pelo 
então pequeno grupo da Cepal. Segundo pode ser deduzido de suas observações 
em A Fantasia Organizada, ao lado do desenvolvimento alcançado pelos técnicos da 
Cepal, sobretudo após o Estudo Econômico de 1949, muitas ideias estavam surgindo 
das mais variadas fontes. Furtado registra que a equipe da qual participava havia 
descoberto uma fresta pela qual podia ser examinada a problemática do subdesen-
volvimento, “cujo campo de teorização ganhava autonomia” (FURTADO, 1985, 
p. 89). Com a autorização de Raúl prebisch, partiu para alguns centros de pesquisa 
nos Estados Unidos, onde se desenvolviam estudos que podiam ter relação com 
os trabalhos elaborados pela comissão.

Antes, havia constatado os esforços que, naquele momento, se faziam em 
várias direções. Era o que se observava, por exemplo, nos centros de pesquisa para 
dinamização de modelos econômicos (Harrod e Domar) e em seminários sobre 
desenvolvimento, como os da Universidade de Chicago, e ainda em trabalhos 
realizados pelo Departamento Econômico e Social das Nações Unidas. Desses 
últimos, resultaram várias monografias, nas quais se expunha e analisava a situação 
dos países exportadores de produtos primários – e assinala que, neste particular, 
Hans Singer fora pioneiro. Bem recebido nas universidades, Furtado entrevistou 
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estudiosos, visitou livrarias e bibliotecas, sempre expondo aos interlocutores os 
pontos centrais dos trabalhos da Cepal. Seus contatos principais foram com Vassily 
Leontieff (Harvard-massachusetts Institute of  Technology), e com Walter Rostow, 
que trabalhava então em As Etapas do Crescimento Econômico, livro que seria poste-
riormente muito divulgado, e que fizera referência aos estudos desenvolvidos por Joan 
Robinson em Cambridge; e ainda com Charles Kindleberger e Thomas Sherwood, 
que não demonstraram muito interesse nas questões levantadas por Furtado.

mais interessante foi, provavelmente, o contato feito na Universidade de Chicago 
com um grupo de pessoas que se voltavam para o estudo do desenvolvimento numa 
abordagem interdisciplinar, entre as quais se destacavam os professores Bert Hoselitz 
e perloff. Ainda em Chicago, em outra universidade, manteve também contato 
com o professor melville Herskovits, que conhecia o Brasil e estudava o processo 
de mudanças culturais, que muito interessava a Furtado. Fez contato ainda com 
Theodore Schultz, que estudara agricultura e cujos trabalhos eram conhecidos no 
âmbito da Cepal e foram relevantes para a análise das economias exportadoras de 
produtos primários.

Há ainda que considerar, nessa relação de Furtado com o “pesado corpo 
da ciência econômica”, o debate ocorrido no início dos anos 1950, no Brasil. 
Neste caso a discussão centrou-se no tema da formação de capital em países de-
senvolvidos e atrasados, a partir de estudos de Ragnar Nurkse, apresentados no 
Brasil e editados pela Revista Brasileira de Economia, da Fundação Getulio Vargas 
(FGV).9 A opinião de Celso Furtado a respeito da contribuição desse estudioso 
está resumida em alguns parágrafos de A Fantasia Organizada, em que ressalta a 
importância das conferências de Nurkse, sobretudo por chamarem a atenção para 
a problemática do subdesenvolvimento, o que abria novos espaços nos esforços de 
teorização. Uma das divergências residia no fato, segundo Furtado, de que Nurkse 
raciocinava como se os países subdesenvolvidos estivessem todos estagnados, presos 
na armadilha do círculo vicioso da miséria. A percepção de Furtado era que este 
poderia ser o caso de alguns deles. No entanto, chamava a atenção para o fato de 
que os países então subdesenvolvidos haviam sido atraídos para um sistema de 
divisão do trabalho no qual receberam impulso que os retirou da estagnação: “Fazia 
essas observações como simples excusa para apresentar um corpo ordenado de 
ideias, em grande parte as mesmas que utilizara Nurkse mas apresentadas de outra 
forma”. A discussão passa pelo reconhecimento de que a análise econômica não 

9. Este debate foi recentemente republicado pelo Centro Internacional Celso Furtado de políticas para o Desenvolvimento sob o título 
Memórias do Desenvolvimento (ano 1, n. 1, junho de 2007). Nele são reapresentadas as conferências de Ragnar Nurkse e sua avaliação 
por Celso Furtado, além da resposta de Nurkse, divulgadas originariamente, no início dos anos 1950, pela Revista Brasileira de Econo-
mia. Na mesma revista foram publicados, em diversos números, além do denominado Manifesto de prebisch, traduzido por Furtado, 
conferências realizadas por Gottfried Haberler, Hans Singer, Jacob Viner.
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pode dizer por que uma sociedade se modifica, embora possa ajudar na compre-
ensão dos mecanismos de elevação da produtividade social; pelo estabelecimento 
da diferença entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Furtado registra que 
nos primeiros o crescimento está associado à acumulação de conhecimento e sua 
aplicação, e nos demais à assimilação de técnicas prevalecentes na época. Na sua 
visão, decorre daí as dificuldades para a superação do subdesenvolvimento, que 
também estão associadas à necessidade de impulso externo e aos impactos negativos 
neste processo, resultantes da concentração da renda.10

Em vários momentos, Furtado faz um balanço da economia ortodoxa e 
da contribuição que dela se pode esperar para a compreensão do problema do 
subdesenvolvimento na forma dos estudos desenvolvidos na América Latina, 
notadamente na Cepal.

No primeiro deles, após a visita realizada aos centros de pesquisa norte-
americanos, assinalava:

o pesado corpo da ciência econômica, concebido para funcionar em um universo onde a dimensão tempo 
inexiste, oferecia grande resistência. Mas a fortaleza estava sob assédio. Em torno a ela pipocavam idéias 
novas vindas da história econômica, da demografia, da antropologia, da sociologia, da história da ciência 
e das técnicas. Em pouco tempo mais cristalizaria o paradigma do desenvolvimento, e um caudal de 
pesquisas que se esterilizava em áreas saturadas encontraria um novo canal por onde desaguar. ao ganhar 
nitidez esse paradigma, impor-se-ia a necessidade de romper fronteiras e buscar a interdisciplinaridade, 
de afrouxar as camisas-de-força do funcionalismo, de recolocar o problema epistemológico da relação 
entre fins e meios nas ciências sociais (FuRtaDo, 1985, p. 95). 

Logo em seguida assinala que a equipe da Cepal havia avançado por terras 
ignotas e que ocupava posição de vanguarda. Não obstante já percebia que ele e 
o grupo a que pertencia seriam envolvidos por forças avassaladoras e certamente 
soçobrariam no momento em que fosse deflagrado o potencial de pesquisa que se 
estava armando nos Estados Unidos.

Noutro momento, avaliação similar seria registrada no início do prefácio do 
livro publicado em 1954, A Economia Brasileira. Dessa vez centrava suas consi-
derações no fato de que nas ciências sociais o rigor dos métodos adotados parece 
ser função inversa do alcance de observação. Quanto à economia ressalta que o 
profissional desta área de conhecimento: 

(...) logrou refinar uma série de instrumentos de trabalho que lhe permitem analisar os fenômenos sociais 
num nível de abstração em que já é possível obter resultados de elevado rigor científico. Essa, talvez, a 

10. para um resumo mais amplo da questão, ver Furtado (1985, p. 149-151) e Memórias do Desenvolvimento (2007, p. 197-220).
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razão pela qual seja ele, dentre os estudiosos da sociedade humana, o menos capacitado para observar 
o processo histórico em seu conjunto (FuRtaDo, 1954, p. 13). 

Reforça a ideia assinalando que, afeito a lidar com fenômenos quantificáveis 
e a obter progresso nas observações a partir de uma base de dados, o economista se 
sente incômodo e sem habilidade quando se trata de observar “a corrente hetero-
gênea e indócil a qualquer disciplina, do complexo de fenômenos que constituem 
o processo da vida social” (FURTADO, 1954, p. 13).11

Esse distanciamento da economia ortodoxa vai ser repetido na elaboração 
de FEB. O método seguido, na expressão de Furtado, era o mesmo que havia 
utilizado em estudos anteriores. O que pretendia era fazer uma aproximação da 
história, que constituía a “visão global”, com a análise econômica. Retirar desta 
análise perguntas precisas e obter respostas através da história (FURTADO, 1985, 
p. 204-205). Assinala em seguida que, diante da vastidão do tema a ser abordado, 
reconhecia a dificuldade de manter o mesmo nível de abstração. Decorre deste fato 
a decisão de apresentar “um vasto afresco, onde cada segmento estruturado teria 
o valor de uma sugestão, de um convite para que o leitor continuasse pensando 
com sua própria cabeça” (FURTADO, 1985, p. 205). para ele, o importante era 
estimular outros a aprofundar a investigação. 

7  CAMBRIDGE: 1957-1958

Na sua permanência em Cambridge, Furtado entra em contato com o desdobra-
mento da “revolução keynesiana”, que nascera com a publicação da Teoria Geral 
do Emprego, em 1936, e se difundia em todo o mundo, tanto na academia como 
entre os formuladores de política econômica, como alternativa à visão ortodoxa. 
Aproximou-se de economistas renomados que haviam convivido com Keynes e 
com ele participado das primeiras discussões sobre os capítulos do seu livro mais 
conhecido; assim, a partir de um pequeno círculo de estudiosos, tiveram conti-
nuidade as discussões sobre essa visão alternativa.

O ambiente de Cambridge, descrito em A Fantasia Organizada, corresponde a 
um momento da fase áurea das discussões entre, de um lado, os chamados keynesianos 
de esquerda e, de outro, a ortodoxia. Embora o primeiro grupo tenha perdido, à 
época, peso no Departamento de Economia, suas contribuições para o entendimento 

11. anos depois, em 1957, paul Baran, ao discutir o complexo conceito de excedente econômico, assinalaria: “É, certamente, desejável 
romper aqui com a velha tradição da Economia acadêmica de sacrificar a relevância do assunto à elegância do método analítico; é 
preferível tratar imperfeitamente o que é importante do que atingir habilidade extrema no trato de questões irrelevantes” (BaRaN, 
1972, p. 74). a primeira edição, em inglês foi publicada pela Monthly Review press, em 1957. para um exame mais detido da relação 
de Furtado com a teoria econômica, ver (Coutinho, 2007).
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e para o desdobramento das ideias centrais de Keynes estavam no “seu melhor 
momento criativo”. Furtado chama a atenção para o fato de que Joan Robinson 
acabava de publicar “sua grande obra Accumulation of Capital, possivelmente o 
maior esforço, desde marx, para penetrar na lógica da acumulação nas economias 
capitalistas” (FURTADO, 1985, p. 202). Além disso, deve-se considerar que, na 
época, piero Sraffa estava concluindo o livro Produção de Mercadorias por Meio de 
Mercadorias, e Nicholas Kaldor apresentava pela primeira vez em um seminário 
o modelo de crescimento econômico. Nele introduzia-se a “função do progresso 
técnico”, era feita a associação entre a taxa de crescimento do estoque de capital 
por trabalhador com a taxa de crescimento da produtividade de mão de obra. 
Ademais, o modelo permitia introduzir a distribuição de renda como elemento 
exógeno em sua dinâmica. Ressalta Furtado a respeito dessa última contribuição: 
“O impacto foi considerável, tanto sobre os discípulos, como em adversários e 
rivais, e não havia ninguém em Cambridge que não se incluísse em uma dessas 
categorias” (FURTADO, 1985, p. 203). Furtado faz um comentário adicional 
que revela uma aproximação entre os procedimentos adotados por Kaldor e os 
seus próprios métodos, ao notar que, diferentemente da maioria dos seus colegas 
de Cambridge, Kaldor tinha uma clara percepção das limitações das construções 
abstratas, assinalando que a diversidade e a mutabilidade do mundo não lhe esca-
pavam e sabia usar a imaginação para apreendê-las (FURTADO, 1985, p. 204). 
A percepção de Furtado do ambiente da Cambridge neste final dos anos 1950 se 
assemelha à perspectiva de pasinetti, ao descrever e analisar a evolução e o impasse 
do keynesianismo de Cambridge naquele momento (pASINETTI, 2007).

Nas suas considerações finais sobre essa experiência, Furtado apresenta re-
ferências mais detalhadas a respeito de Kaldor. Observa que este havia dado uma 
contribuição relevante para a dinamização do modelo keynesiano ao introduzir 
elementos de uma teoria institucional referente à distribuição de renda e, ademais, 
que o curso ministrado por Kaldor o induzira, a ele Furtado, a voltar a questões e 
temas dos quais havia tratado quando se convencera de que o problema do sub-
desenvolvimento “desbordava da ciência econômica tal qual esta era praticada” 
(FURTADO, 1985, p. 223).

Sua vivência em Cambridge mostrou as fortes relações entre a academia e os 
grupos e instituições ingleses interessados nas questões mais gerais do país. Nesse 
particular, para Furtado (1985, p. 226) a lição era clara: “(...) o trabalho da teo-
rização em Ciências Sociais é, em certa medida, uma prolongação da política”. E 
prosseguia afirmando que tais reflexões o haviam levado a modificar a visão que ele 

Cap10_Leonardo.indd   266 16/11/2009   18:31:58



267ItINERÁRIo DE CElSo FuRtaDo atÉ FoRMaÇÃo ECoNÔMICa Do BRaSIl

tinha a respeito do trabalho teórico e o induziam a alterar seus planos, no sentido 
de valorizar, no futuro, a atividade política.12

Havia concluído na Inglaterra o seu livro e, nestas reflexões, voltara a fazer 
considerações sobre ele e sua volta ao Brasil: “Inclinei-me a pensar que o ter escrito 
um livro como Formação Econômica do Brasil, que poderia ajudar a nova geração a 
captar a realidade do país e identificar os verdadeiros problemas deste, representava 
o melhor emprego de meu tempo”. prosseguia: “Concluíra-o apontando para os 
dois desafios a serem enfrentados no futuro imediato: completar a industrialização 
e deter o processo de crescentes disparidades regionais. Como nordestino, cabia-
me prioritariamente dar uma contribuição na segunda dessas frentes de luta.” 
(FURTADO, 1985, p. 227).

8  CONSIDERAÇÕES FINAIS

O itinerário apresentado neste ensaio registra os marcos mais gerais, entre outros, 
do caminho percorrido por Furtado até FEB, ressaltando aspectos que certamente 
tiveram relação com a concepção do livro. Não são detalhadamente apresentadas 
as trilhas que o conduziram, da perspectiva do conteúdo e dos métodos específicos 
adotados, até a elaboração do livro. É evidente que seria mais útil conhecer, passo 
a passo, os caminhos percorridos pelo autor e apresentar com clareza, em cada 
momento da sua produção intelectual, a nova visão que veio a elaborar sobre as 
questões e os temas trabalhados, os novos conceitos e métodos que passou a adotar 
e o progresso de sua evolução intelectual até a elaboração de FEB.

O que se pretendeu fazer foi chamar a atenção para aspectos relevantes de 
momentos e de temas, no desenvolvimento intelectual de Furtado e na evolução 
dos seus trabalhos, que tiveram influência na FEB. Da sua formação intelectual, 
ainda jovem, foram ressaltadas as correntes de pensamento que influíram na sua 
visão de mundo e, com o decorrer do tempo, foram apuradas, revistas e reformu-
ladas, sobretudo no Rio de Janeiro e em paris, onde fez, respectivamente, seu curso 
superior e seu doutoramento. A tese de doutoramento em economia constituiu um 
dos passos mais relevantes, seguramente, na consolidação do que viria a ser o seu 
método de análise aplicado em obras futuras, inclusive no livro escrito em 1959. 
Sua tese defendida em 1948, e o artigo Características Gerais da Economia Brasileira, 
publicado em 1950, já no contexto do surgimento da Cepal, definiram o contorno 
de FEB, tanto no tocante aos determinantes da colonização e aos momentos mais 
relevantes da fase inicial, quanto no que se refere ao processo de industrialização, 

12. Sobre essa ênfase na ação, presente na obra de Furtado, ver oliveira (1983, 2003) e Brandão (2008).
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desde o final do século XIX à primeira metade do século XX. Nos anos em que 
esteve vinculado à Cepal quase uma década antes da elaboração de FEB, Furtado 
participou de uma fase de produção intelectual, no âmbito da referida comissão, 
das mais profícuas, que teve muita influência no seu entendimento dos problemas 
do subdesenvolvimento – mais particularmente do subdesenvolvimento da América 
Latina e do Brasil – e que lhe serviria de lastro na elaboração de FEB.

O mesmo pode ser dito da produção intelectual por ele assinada, anterior à 
elaboração de FEB e publicada nos anos em que Furtado esteve na Cepal. A Eco-
nomia Brasileira, de 1954, representou, segundo o autor, um esforço de síntese e 
de estruturação do seu pensamento sobre o Brasil e sobre o subdesenvolvimento, 
num momento em que se abriam várias frentes de trabalho. Este esforço repre-
sentou um passo da maior relevância no caminho da montagem de FEB, anos 
depois. mesmo em relação a uma obra de menor referência, Perspectiva da Economia 
Brasileira, com uma primeira edição de 1958, destacam-se uma abordagem regional 
e o desenvolvimento das implicações de um processo de industrialização numa 
economia regionalmente desigual, que vão surgir de modo mais enfático em FEB 
e nas demais obras de 1959.

Outros trabalhos que precederam FEB deixaram de ser considerados e me-
recem exame em outra oportunidade. No entanto, é importante levar em conta, 
nessa utilização de capítulos e partes de obras anteriores, o fato de que mudanças 
relevantes de visão de mundo, de conceito, de método, da base de informações 
estavam presentes em obras posteriores, notadamente no livro de 1959. A década 
de 1950 foi certamente, para Furtado, um período de criação e revisão da forma 
de pensar a gênese do subdesenvolvimento das economias periféricas e as relações 
que são estabelecidas entre os países desenvolvidos e subdesenvolvidos como um 
dos elementos explicativos centrais do subdesenvolvimento. E foi certamente 
uma década de transição da sociedade brasileira, com relevantes transformações 
econômicas e sociais, para as quais Celso Furtado estava bem atento.

Não devem ser esquecidas suas relações com a produção acadêmica na refe-
rida década. Há rejeição no que se refere às teorias centradas no equilíbrio geral 
e que se caracterizam pelo alto nível de abstração e que excluem toda atividade 
mental voltada para o entendimento da dinâmica social e para as questões do 
subdesenvolvimento. Além disso, há seu afastamento das teorias que privilegiam o 
refinamento dos instrumentos em detrimento do entendimento dos processos mais 
complexos e heterogêneos da realidade social. por outro lado, há uma avaliação 
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mais positiva quando ele reconhece os esforços realizados, por vários estudiosos, 
no desenvolvimento de uma atitude crítica das relações vigentes na sociedade, de 
avanços metodológicos na aproximação da perspectiva econômica com a cultural e 
institucional, na melhor compreensão do Estado e na abertura de novas perspectivas 
para um processo de reforma social. Esta maior aproximação ocorre, sobretudo em 
relação à economia clássica, ao marxismo e ao keynesianismo.13

Quais desses momentos tiveram maior importância na concepção de FEB, 
é uma indagação de menor relevância. O que chama a atenção é que um estudo 
dessa complexidade tivesse sido concebido em apenas quatro meses, de novembro 
de 1957 a fevereiro de 1958, nas “sobras de tempo” de uma movimentada vida 
acadêmica no exterior.14 FEB representa, sem dúvida, um esforço de síntese de 
mais de uma década de trabalho no qual o autor procurava decifrar o enigma do 
subdesenvolvimento brasileiro, com a intenção de “que poderia ajudar a nova 
geração a captar a realidade do país e identificar os verdadeiros problemas”.
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pelo correio. tendo, por pura sorte, fotocopiado o original, Furtado utilizou este material para nova redação datilografada, “o que me 
deu oportunidade de enxugar o texto, desbastando-o de toda celulite verbal” (FuRtaDo, 1985, p. 223).
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1. Isto é afirmado de diferentes maneiras por Roberto Campos, Delfim Neto, Maria da Conceição Tavares, Mário Henrique Simonsen, Afonso 
Celso Pastore, Edmar Bacha, Luiz Gonzaga Belluzzo, André Lara Resende, Paul Singer, José Serra, Antonio Barros de Castro, João Manoel 
Cardoso de Mello, João Sayad, Yoshiaki Nakano, José Alexandre Scheinkman, Fernando de Holanda Barbosa e Aloísio Mercadante. Indagados 
sobre a influência de FEB ou o impacto que a leitura provocou na formação intelectual individual, quatro autores de variada afiliação 
teórica e política responderam o que se segue: Mário Henrique Simonsen: “Na literatura econômica brasileira temos dois livros clássicos, eu 
diria, o livro do Gudin, Princípios de Economia Monetária e o livro do Celso Furtado, Formação Econômica do Brasil.” (BIDERMAN; COZAC; 
REGO, 1996, p. 192); Afonso Celso Pastore: “Aquele livro do Celso Furtado foi para mim uma coisa extraordinária. O que ele escreveu 
depois não teve o mesmo impacto. Foi um trabalho científico de grande repercussão, envergadura e importância.” (op. cit., p. 220); Edmar 
Bacha: “Clássico em economia brasileira? Celso Furtado, o Formação Econômica do Brasil.” (op. cit., p. 234); Maria da Conceição Tavares: 
“O mestre Furtado, podemos chamar grande por quê? Porque ele disse: ‘Acho que a Formação Econômica deste país não é como estão 
dizendo.’” (op. cit., p. 147).

CAPÍTULO 11

A GRANDE PROVOCAÇÃO: NOTAS SOBRE O IMPACTO DE 
FORMAÇÃO ECONÔMICA DO BRASIL

Fabio Sá Earp

1  CONSENSO SOBRE A IMPORTâNCIA DA OBRA

Os estudos sobre a obra de Celso Furtado raramente destacam o impacto de seus 
livros sobre o debate econômico nacional. Nosso objetivo é exatamente explorar 
esta lacuna. Isto significa que nos afastaremos da perspectiva usual de história do 
pensamento econômico, que busca analisar o conteúdo do discurso furtadiano, 
em prol de uma ênfase na difusão destas mesmas ideias, nos obstáculos de diversas 
naturezas que precisam ser superados. Neste artigo procurarei sugerir algumas razões 
para o alcance que atingiu a obra maior de Celso Furtado, Formação Econômica do 
Brasil (FURTADO, 1979) – doravante FEB –, que ora chega à 34a edição e não 
teve similar em qualquer outra publicada por economista brasileiro.

Comecemos pelo óbvio: FEB é considerada um marco do pensamento eco-
nômico brasileiro por economistas das mais diferentes formações. De fato, nos de-
poimentos dos dois volumes de Conversas com Economistas Brasileiros (BIDERMAN; 
COZAC; REGO, 1996; MANTEGA; REGO, 1999), que reúne grandes nomes 
da nossa economia, a quase totalidade dos entrevistados qualifica FEB como o livro 
mais importante, ou um dos mais importantes já produzidos no país.1 Além de me 
beneficiar dessas entrevistas, utilizei-me de conversas com amigos que igualmente 
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foram impactados por FEB: Ana Maria Bianchi, Carlos Lessa, Ceci Juruá, Fabio 
Erber, Leda Paulani, Luiz Carlos Prado, João Ildebrando Bocchi, Maria Angélica 
Borges e Reinaldo Gonçalves.

O que caracteriza todos estes economistas é terem lido FEB entre 1959 e 
meados da década de 1970. Esta obra em geral era lida fora do espaço acadêmico, 
como fonte de formação autodidata, o que na época, dada a precariedade do ensino 
formal, era extremamente comum. O objetivo deste artigo é tentar responder por 
que leitores tão díspares se encantaram com o livro, apesar de discordâncias não 
apenas quanto às mais diversas questões econômicas, mas igualmente quanto ao 
enfoque de cada um na abordagem de FEB.

2  A PROPOSTA DE FURTADO

FEB foi apresentada da seguinte forma pelo autor:

O presente livro pretende ser tão-somente um esboço do processo histórico de formação da economia 
brasileira. Ao escrevê-lo o autor teve em mira apresentar um texto introdutório, acessível ao leitor sem 
formação técnica e de interesse para as pessoas – cujo número cresce dia a dia – desejosas de tomar 
um primeiro contato de forma ordenada com os problemas econômicos do país. A preocupação central 
consistiu em descortinar uma perspectiva o mais possível ampla. (...)

Embora dirigindo-se a um público mais amplo, o autor teve, de modo especial, em mente, ao preparar o 
presente trabalho, os estudantes de ciências sociais, das faculdades de economia e filosofia em particular. 
(...) Como simples esboço que é, este livro sugere um conjunto de temas que poderiam servir de base a 
um curso introdutório ao estudo da economia brasileira.

Omite-se quase totalmente a bibliografia histórica brasileira, pois escapa ao campo específico do presente 
estudo, que é simplesmente a análise dos processos econômicos e não a reconstituição dos eventos 
históricos que estão por trás desses processos (FURTADO, 1979, p. 1-2).

Trata-se, portanto, de um convite ao diálogo, dirigido acima de tudo ao 
público culto e, secundariamente, ao uso potencial nas universidades. Furtado es-
creveu FEB entre novembro de 1957 e fevereiro de 1958, em função da insatisfação 
com seu livro anterior sobre o tema, A Economia Brasileira, publicado em 1954. 
A ideia de escrever seu ensaio mais importante lhe veio casualmente, quando a 
caminho de Cambridge para uma temporada de pesquisa com os mais importantes 
discípulos de Keynes, a convite de Kaldor. Furtado ficou retido inesperadamente 
por dois dias em Recife, por conta da necessidade de consertos no avião da Panair 
que o conduzia à Inglaterra, e lá adquiriu diversos livros, entre os quais História 
Econômica do Brasil, de Roberto Simonsen. Relendo a vasta informação existente 
em Simonsen, pensou em elaborar um “modelo da economia do açúcar a meados 
do século XVII” (FURTADO, 1985, p. 204).
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A ideia de trabalhar apenas sobre a economia açucareira colonial evoluiu 
para a realização de uma análise que abrangesse toda a história econômica do país. 
Sem a pretensão de produzir uma obra definitiva, antes pelo contrário, o que nos 
ofereceu foi uma grande provocação:

(...) um vasto afresco, onde cada segmento estruturado teria o valor de uma sugestão, de um convite para 
que o leitor continuasse pensando com sua própria cabeça. O importante era estimular outras pessoas 
a aprofundar a investigação. O livro seria uma coleção de hipóteses apenas iniciadas ou sugeridas. Os 
detalhes históricos seriam praticamente omitidos, para que o leitor captasse facilmente o movimento no 
tempo do conjunto observado (FURTADO, 1985, p. 205).

Esta é provavelmente uma das explicações para o sucesso. Trata-se de uma 
obra em elevado nível de abstração, que organiza o pensamento, mostrando como 
grandes estruturas se acumulam e se sucedem a longo prazo, e não se preocupa com 
a controvérsia acerca dos detalhes históricos. E uma obra aberta, que se preocupa 
em sugerir a investigação, não em apresentar uma verdade pronta. Nesses termos, 
mesmo aqueles que contestaram interpretações de Furtado estão na verdade se-
guindo o que desde o princípio lhes foi proposto pelo autor.

Se o acesso ao público culto aconteceu de imediato, muito menos permeáveis 
foram os currículos universitários, nos quais FEB só penetrou lentamente. De fato, 
apenas três anos depois de publicar FEB, Furtado (1962, p. 97) faz uma pesada 
crítica ao ensino de economia no país:

As teorias econômicas falecem, assim, de uma dupla vulnerabilidade. A primeira deriva de que as hipóteses 
explicativas são formuladas com respeito ao comportamento de modelos demasiadamente simplificados 
(...). Essa primeira falha é de natureza universal e vem sendo superada através de um grande esforço 
feito no sentido de melhorar a base de observação empírica (...).

A segunda debilidade, específica da Economia ensinada em nosso país, tem sua raiz em que as teorias 
correntes, em sua generalidade, foram formuladas para explicar o comportamento de estruturas distintas 
da nossa. As diferenças entre as estruturas desenvolvidas e subdesenvolvidas parecem ser suficiente-
mente grandes para retirar parte substancial da eficácia explicativa de muitas das teorias econômicas de 
maior aceitação. Ora, como ainda não existe um corpo de teorias, ou de variantes teóricas, elaboradas 
diretamente para explicar o comportamento de uma economia subdesenvolvida, semi-industrializada, 
com insuficiência crônica de capacidade para importar, com excedente estrutural de mão-de-obra em 
todas as direções, como é a nossa, não é de admirar que o estudante de Economia saia de sua escola e 
comece a enfrentar o mundo real com mais dúvidas e perplexidades do que outra coisa.

Uma segunda explicação é que FEB traz a realidade brasileira para o terreno 
da análise econômica e conquista este território, lutando abertamente contra o 
determinismo geográfico então vigente, personificado no professor Eugênio Gudin. 
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Pode parecer estranho a um leitor no início do século XXI que meio século atrás 
algum economista ainda se valesse de um argumento típico do século XIX, mas 
era o que ocorria no Brasil.

De fato, Furtado cita um artigo de Gudin no qual o velho mestre afirmava 
com todas as letras: “Não há como negar que o desenvolvimento econômico é 
principalmente função do clima, dos recursos da natureza e do relevo do solo” 
(GUDIN, 1952, apud FURTADO, 1985, p. 157). Se a Argentina apresentava 
melhores resultados econômicos do que o Brasil, a razão era que seu clima e seus 
solos eram mais favoráveis do que os nossos.

Para justificar sua atitude, Gudin manuseava todo o arsenal teórico que 
conhecia e trazia ao Brasil economistas de relevo no mundo acadêmico norte-
americano, como Jacob Viner. Contra estes, Furtado arguia que a especificidade 
histórica dos países subdesenvolvidos justificava um novo enfoque teórico que 
fundamentasse novas políticas econômicas. Gudin fazia pouco desta argumentação, 
alegando que a teoria existente era mais do que suficiente para dar conta de uma 
realidade idêntica de desenvolvidos e subdesenvolvidos, e Furtado (1985, p. 157) 
destaca em seu texto a famosa frase gudiniana: “As equações são as mesmas, apenas 
os parâmetros variam”.

Furtado trouxe para o campo científico a possibilidade de transformar aquilo 
que Gudin tomava como imutável. Isto pode explicar a razão pela qual tantos eco-
nomistas consideram FEB e seu autor os pilares para a compreensão da economia 
do país – ainda que muitos deles defendessem posições teóricas distintas e tivessem 
explicações diferentes daquelas defendidas por Furtado.

Uma terceira explicação para o sucesso reside em que, além de se apresentar 
explicitamente contra o determinismo geográfico, FEB configurava-se silenciosa-
mente como uma alternativa à leitura marxista da história econômica, represen-
tada, sobretudo, por História Econômica do Brasil, de Caio Prado Jr. (1970). Digo 
silenciosamente porque Furtado não debate com Caio Prado Jr., na verdade sequer 
menciona a obra deste que foi um ator fundamental no debate intelectual da época. 
Não se trata de um esquecimento, mas de uma opção. Furtado se apresenta como 
um reformista que segue uma estratégia semelhante à dos demais estruturalistas, 
que consiste em mostrar uma alternativa tanto ao liberalismo tradicional de Gudin 
quanto ao socialismo que ameaçava se espalhar pelo mundo. Defende algo que 
hoje chamaríamos uma terceira via, na qual um estado intervencionista corrigiria 
problemas estruturais sem eliminar a economia de mercado.

Uma quarta explicação diz respeito à retórica adotada, que merece análise 
mais detalhada.
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3  O CENáRIO NO qUAL FEB FOI PUBLICADO

FEB faz parte de uma família de livros que proliferaram em meados do século, os 
grandes ensaios que procuravam explicar o Brasil, como este país se havia formado 
e o que tinha de específico. Trata-se de obras que frequentemente apresentam a 
palavra formação no título – Formação do Brasil Contemporâneo, Formação Econô-
mica do Brasil, Formação Política do Brasil, Formação do Patronato Político Brasileiro, 
Formação da Sociedade Brasileira... –, em desuso há mais de quatro décadas. E se isso 
acontece não é que nos faltem intelectuais do porte de Gilberto Freyre, Florestan 
Fernandes, Sérgio Buarque de Holanda, Antonio Candido, Raymundo Faoro, 
Caio Prado Jr. e Nelson Werneck Sodré. Antes parece ser o oposto; acredito que 
o sistema universitário como um todo ocupou o lugar da opus magna dos antigos 
ensaístas e inviabilizou a produção deste tipo tão ambicioso de estudo.

De fato, os grandes ensaios tiveram seu momento antes da formação do mo-
derno sistema universitário, centrado este na especialização, na pós-graduação e na 
pesquisa, e que só se consolidou nos anos 1980. Até então, estávamos no mundo 
intelectual descrito por Joseph Love (1998, p. 350-351):

As tradições intelectuais do Brasil e outros países latino-americanos gravitavam em torno do pensador, um 
homem que se orgulhava de sua vasta cultura e rejeitava a especialização. Esse pensador, com freqüência, 
com a mesma facilidade que escrevia sobre sociologia e política contemporâneas, escrevia também sobre 
literatura, e seus estudos, muitas vezes, cruzavam as fronteiras interdisciplinares. O veículo do pensador 
era o ensaio, uma forma literária que na América Latina mantém o prestígio que praticamente perdeu no 
mundo de língua inglesa. (...) Os juízos do ensaísta brasileiro tendiam a ser definitivos e eram apresentados 
de forma histórica. Antes de 1940 e mesmo posteriormente, poucos dos autores brasileiros que escreviam 
sobre temas sociais eram acadêmicos, e um número ainda menor havia estudado na Europa. Os que o 
fizeram raramente obtiveram graus de pesquisa, e sim diplomas em direito, engenharia e medicina.

O pensador, ainda que detentor de um diploma universitário qualquer, 
caracterizava-se pelo autodidatismo e atuava como um franco atirador que explo-
rava sua vasta, porém necessariamente limitada, biblioteca particular, geralmente 
formada basicamente de ensaios – eram raras as monografias sobre o Brasil. Daí sua 
preferência por formulações abstratas e a indiferença à coleta sistemática de dados 
(de resto quase inexistentes no país). Igualmente raros eram os fóruns de debates, 
visto que as universidades, controladas por catedráticos ciosos de seu (por vezes 
pouco) saber e raramente afeitos ao diálogo, não se prestavam a tal.

Quanto às instituições de pesquisa, a situação brasileira contrasta fortemente 
até mesmo com a de um país europeu periférico, como a Romênia:

Uma razão sociológica para a persistência da tradição do pensador é que raramente as instituições aca-
dêmicas brasileiras voltavam-se para a pesquisa. O Brasil sofria de escassez de instituições de pesquisa 
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2. Depoimento de Carlos Lessa, ver Loureiro, (1997).

3. Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe-Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico.

social como tais: no período entreguerras, não houve, no Brasil, qualquer instituição comparável ao Ins-
titutul Social Roman (Instituto Romeno de Ciências Sociais – ISR) de Dimitri Gusti, fundado em 1918-1921. 
O equivalente brasileiro do ISR foi o Instituto Superior de Estudos Brasileiros (ISEB), fundado em 1955 e 
fechado pela ditadura militar em 1964. Tanto o ISEB quanto o ISR realizavam seminários interdisciplinares 
de pesquisa, visando esclarecer aspectos das respectivas realidades nacionais. A Romênia podia orgulhar-se, 
também, de possuir um Instituto Econômico (criado em 1921) e de um Instituto de Ciclos Econômicos, o qual 
tinha como modelo Harvard e o de Wagemann, na Universidade de Berlim (LOVE, 1998, p. 351).

Na verdade, mostra Love, o Brasil era atrasado mesmo em relação à Argentina 
e ao México, que já em 1928 criavam, respectivamente, a divisão de pesquisa 
do Banco Central argentino, então dirigido por Raúl Prebisch, e o Instituto de 
Economia da Universidad Nacional Autónoma de México. No Brasil, a primeira 
instituição de pesquisa foi a Fundação Getulio Vargas (FGV), no Rio de Janeiro. 
Seus estudos começaram apenas no final dos anos 1940 e a implantação da nova 
metodologia das Contas Nacionais patrocinada pelas Nações Unidas apenas se 
tornou disponível no início da década seguinte.

Nos anos 1940, ao mesmo tempo em que se criava a FGV, igualmente se 
implantava o curso de economia da Universidade do Brasil, mais tarde Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). O curso da Universidade de São Paulo (USP) 
veio em seguida, no início dos anos 1950. Ambos se esforçavam para romper com 
os antigos cursos técnicos de comércio, que misturavam elementos de economia 
com fragmentos de direito, contabilidade e administração. A baixa qualidade, 
mesmo dos novos cursos, refletia a formação precária de professores autodidatas 
e o regime de trabalho em tempo parcial – no Rio de Janeiro, os melhores pro-
fessores ocupavam, sobretudo, cargos na máquina governamental; em São Paulo, 
nas empresas privadas.2

A solução encontrada para aprimorar o ensino de economia no final dos 
anos 1950 foi o desenvolvimento de cursos, que hoje denominaríamos extensão e 
especialização, em uma entidade corporativa (o Conselho Nacional de Economia) 
e em dois centros de pesquisas, o Instituto Superior de Estudos Brasileiros (Iseb) e 
o grupo Cepal-BNDE.3 Estes cursos se propunham a introduzir o aluno à especi-
ficidade da realidade brasileira, divulgando as ideias de nossos pensadores.

No início dos anos 1960, surgiram o curso de pós-graduação da FGV, por-
tanto igualmente ligado a um instituto de pesquisa, e o primeiro ligado a uma 
universidade, o da USP. Ao contrário dos cursos anteriores, estes dois se destinavam 
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4. Um dos mais importantes dizia respeito à existência ou não de traços feudais no campo brasileiro, e das suas consequências para a 
trajetória de modernização do país.

a preparar alunos para serem aceitos em cursos de doutorado em economia nos 
Estados Unidos, sendo financiados pela United States Agency for International 
Development (USAID). Este foi o início de uma mudança radical no ensino e 
no debate em economia no Brasil, que passou a ser conduzido por scholars em 
lugar dos policy-makers, em um processo que se desenrolou ao longo das décadas 
de 1960 e 1970.

Grande parte dos economistas formados nas décadas de 1950 a 1970 ainda 
teve, durante os anos de sua formação, contato com os grandes ensaios e os grandes 
debates que provocavam.4 Trata-se de uma retórica que lhes era familiar, o que não 
acontece com profissionais mais jovens, criados em outra tradição intelectual, para 
os quais aqueles debates parecem exóticos e destituídos de importância.

Vejamos em seguida algumas explicações para a popularização de FEB entre 
o público culto e, ao mesmo tempo, para sua difícil penetração nas universidades 
brasileiras. Para isso precisamos entender, ainda que sumariamente, os atores do 
debate sobre política econômica na época do lançamento do livro.

4  O DEBATE ECONÔMICO NOS ANOS 1950

Nos anos 1950, os debatedores eram personagens sem necessariamente qualquer 
ligação com a universidade. A discussão se dava em dois níveis: por um lado nas 
poucas revistas acadêmicas existentes – Conjuntura Econômica e Revista Brasileira 
de Economia, ambas da FGV-RJ –, e nas revistas das federações empresariais. Estas 
publicações atingiam um público restrito, dotado de limitado saber a respeito do 
assunto, consequência da baixa difusão no país daquilo que hoje consideramos 
conhecimentos básicos de economia.

Tal situação resulta da implantação tardia de faculdades de economia no país, 
e da baixa qualidade do ensino de ciências econômicas nas poucas existentes, cujos 
currículos tinham forte participação de disciplinas de administração de empresas, 
contabilidade e direito. Inexistia ensino de pós-graduação no país até os anos 1950, 
e mesmo o primeiro curso de especialização criado – o do Conselho Nacional 
de Economia, no Rio de Janeiro – deixava muito a desejar pelos padrões atuais 
de excelência acadêmica. Foi exatamente a necessidade de definir um padrão de 
curso de ciências econômicas para o Brasil que levou à realização do Seminário 
de Itaipava, em 1966, o qual criou as bases para o ensino de pós-graduação em 
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5. Em Itaipava, sob o patrocínio da Fundação Ford, estiveram reunidos representantes dos dois primeiros cursos de pós-graduação 
criados para preparar economistas para doutorados no exterior, o da FGV-RJ e o da USP, ambos financiados pela USAID. Os debates 
foram conduzidos pelos representantes destas instituições, respectivamente Mário Henrique Simonsen e Antonio Delfim Netto. Estiveram 
igualmente representantes de universidades que ainda não haviam montado seus cursos de pós-graduação, mas se preparavam para 
fazê-lo, como a UFRJ, a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ) e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS) (VERSIANI, 2007).

6. Sobre o debate na época, ver Bielschowsky (1988).

economia no país e o órgão para realizá-lo, a Associação Nacional dos Centros de 
Pós-Graduação em Economia (ANPEC).5

No final dos anos 1940 e início dos 1950 aquelas revistas eram pluralistas, 
abrigando os relativamente poucos representantes das diversas correntes de opinião, 
por exemplo, a primeira publicação mundial do célebre manifesto de Prebisch, de 
1949, foi feita pela Revista Brasileira de Economia no ano seguinte, em tradução de 
Celso Furtado. À medida, porém, que o debate se foi acirrando (fruto das novas 
medidas industrializantes do início dos anos 1950), as portas da FGV foram se 
fechando e surgiu a necessidade de criação de outros veículos para a exposição das 
ideias desenvolvimentistas, como acabou fazendo o próprio Furtado.

Por outro lado, o debate para o público mais amplo – e travado em um nível 
teórico ainda mais baixo – dava-se através da imprensa das principais capitais, com 
alcance apenas local.6 Por exemplo, o debate entre Furtado e Gudin era prejudicado 
por este pequeno alcance da imprensa; Gudin atacava com matérias publicadas 
no Correio da Manhã, no Diário de Notícias e no Jornal do Commercio – todos do 
Rio de Janeiro (em alguns casos as matérias eram transcritas em jornais paulistas). 
Furtado (1985, p. 160) tem consciência de que: “(...) era um debate que interes-
sava a economistas e estudantes de economia. Tratava-se de ocupar um espaço no 
mundo das idéias e de influir nos círculos que tomavam decisões. O que eu dizia 
tinha repercussão em São Paulo, mas no Rio o que se ouvia era a ressonância dos 
artigos de Gudin”.

Furtado contava com aliados importantes neste debate, como empresários 
da Confederação Nacional da Indústria (CNI) e burocratas esclarecidos, muitos 
dos quais sediados no BNDE. Mas não tinha nenhum apoio acadêmico, portanto 
não conseguia influenciar a formação dos economistas que então estudavam no 
Rio de Janeiro, que saíam da universidade com um perfil basicamente à imagem 
de professores como Gudin e Octávio Gouveia de Bulhões. Para se fazer ouvir na 
capital, Furtado criou o Clube dos Economistas e a Revista Econômica Brasileira. 
Através destes canais foi progressivamente expandindo sua área de influência, o 
que o levou à diretoria do BNDE, à criação e direção da Superintendência do 
Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e ao Ministério do Planejamento.
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7. Depoimento de Ceci Juruá.

O prestígio do autor refletiu-se sobre a aceitação da obra. Na medida em que 
Furtado ganhava espaço no debate sobre política econômica, sua obra ia se tornando 
uma referência obrigatória entre o público culto – mesmo, e talvez principalmente, 
aquele não versado em rudimentos de macroeconomia. Não se debate o futuro 
do país sem uma história de onde partir; FEB proporcionava esta história. E, ao 
contrário da obra de Caio Prado Jr., apontava para uma revolução não socialista. 
Furtado foi incapaz de dizer precisamente em que a mesma consistiria (além da 
mais forte intervenção do Estado na economia), na sua A Pré-Revolução Brasileira, 
mas ao menos não era – ou não parecia ser – aquela defendida por intelectuais 
como Caio Prado Jr. ou pelos partidos comunistas. Furtado jamais foi claro acerca 
de seu objetivo político, talvez procurando alargar sua base de alianças.

Ainda que não tenha penetrado nos currículos universitários durante uma 
boa década após sua publicação, FEB foi recebida avidamente e digerida por meio 
de um mecanismo parauniversitário típico das conjunturas em que a universidade 
se mostra atrofiada, o grupo de estudos. De fato, como relembra este autor e 
diversos entrevistados confirmaram, a precariedade do ensino e seu afastamento 
de temas considerados palpitantes faziam do grupo de estudos uma estrutura 
informal composta por grupos de amigos. Talvez o mais conhecido destes grupos 
tenha sido aquele formado em São Paulo para estudar o Capital, de Marx, de que 
participaram, entre outros, Paul Singer, Fernando Henrique Cardoso e José Arthur 
Gianotti. No caso de FEB, sua leitura em grupo de estudos foi mencionada por 
diversos entrevistados. Além disso, a obra de Furtado era objeto de discussão no 
principal think thank da época, o Iseb.

O prestígio adquirido por Furtado o levou à fundação e direção da Sudene 
e, posteriormente, do Ministério do Planejamento. Transmutado de intelectual 
em policy-maker, foi envolvido no turbilhão político que levou ao Golpe de 1964. 
A cassação dos direitos políticos de Furtado e seu exílio o transformaram em um 
maldito para alguns, um herói para outros – o que em ambos os casos dificultou a 
avaliação de sua obra. Em uma sociedade polarizada entre duas grandes alianças, 
cada uma podendo classificar todos os players entre nós e eles, o debate intelectual 
tende a ser obliterado pelo conflito ideológico que tudo permeia.

A penetração de FEB na universidade brasileira, até onde consegui apurar, foi 
lenta e bastante diferenciada no tempo. A referência mais antiga que encontrei em 
uma busca não exaustiva foi sua leitura no curso de Desenvolvimento Econômico 
da Faculdade Cândido Mendes, no Rio de Janeiro, em 1965.7 Nas faculdades de 
maior renome parece ter havido menos permeabilidade às ideias de tão notório 
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8. Segundo depoimento da própria.

9. A informação é de Reinaldo Gonçalves.

10. Segundo depoimento de Leda Paulani.

opositor do regime; na verdade, a adoção do livro de Furtado parece ter variado na 
função inversa do grau de conflito político-ideológico verificado em cada unidade 
de ensino.

Por exemplo, no início dos anos 1970 seu nome era um anátema no Instituto 
de Filosofia e Ciências Sociais (IFCS), da UFRJ, como relembra este autor de sua 
época de estudante. Em 1973, a professora Ceci Juruá, ex-assistente de Furtado 
em Paris, foi afastada do IFCS por estar lecionando FEB a seus alunos.8 No mesmo 
momento, na mesma UFRJ, o livro era estudado na Faculdade de Economia e 
Administração (FEA) sem provocar qualquer frisson.9 Esta diferença pode ser expli-
cada pela violenta repressão sobre professores e alunos do IFCS, em duas ocasiões, 
a primeira em 1964 e a segunda em 1969.

Na FEA da USP, FEB era ministrado no curso de mesmo nome em meados 
dos anos 1970. Observe-se que não havia na FEA a cadeira de Desenvolvimento 
Econômico (sequer como optativa) e não se discutiam as ideias da Cepal, sendo 
Furtado lido como o autor de história econômica que aplicava categorias macro-
econômicas.10 Ainda em São Paulo, na mesma época, FEB era estudado na PUC 
e na Escola de Sociologia e Política; esta última, porém, é um caso à parte, tendo 
sido sempre um oásis de liberdade em meio à ditadura.

Como se pode explicar este sucesso restrito das ideias de Furtado?

5  UMA TENTATIVA DE MODELAGEM DO SUCESSO DE FEB

Em trabalhos anteriores (SÁ EARP, 1996, 2000; LESSA; SÁ EARP, 2007) esbocei 
um modelo de análise do processo de difusão de ideias econômicas. Proponho, 
basicamente, que novas ideias têm que passar pelo crivo da avaliação da comunidade 
científica, dos estudantes e do público em geral. Esta avaliação é feita mediante 
testes de força, nos quais:

(...) são usados diversos métodos: exercícios de disputa metodológica e retórica (inclusive a aplicabilidade 
do novo conhecimento para a explicação do mundo), provando a superioridade da proposta de forma 
a cooptar colegas e discípulos, o encaixe da proposta em teorias mais amplas, a adesão a aspectos 
consagrados ou esquecidos da obra de cientistas do passado, a compatibilidade com disciplinas vizinhas, 
das quais se pode importar prestígio, a obtenção de recursos capazes de sustentar pesquisadores e 
equipamentos, o que inclui o controle de instituições de pesquisa e fomento; a definição de rotinas de 
pesquisa e parâmetros de excelência, etc. (SÁ EARP, 1996, p. 533).
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Os debates nos diversos fóruns empresariais e através da imprensa foram os 
embates em que Furtado se lançou. Sua explicação histórica proporcionou-lhe 
uma vantagem em relação a Gudin, mas não aos marxistas, que contavam com 
algo equivalente. Esta pode ter sido uma das razões para, conscientemente ou não, 
evitar o debate à esquerda, para cooptar aliados nestas hostes.

Por outro lado, tanto Gudin quanto os marxistas estavam em vantagem por 
poderem encaixar suas propostas em teorias mais amplas e por buscarem apoio 
nelas e em cientistas do passado. E Gudin conseguiu reunir os recursos necessários 
para construir as organizações de ensino e pesquisa, na Universidade do Brasil e na 
FGV, que excluíram durante muito tempo a visão alternativa de Furtado.

A vitória em um teste de força gera o aumento da boa vontade dos usuários po-
tenciais diante do novo conhecimento. Assim, cada vitória cria um efeito-legitimação 
que expande o mercado potencial para seus novos trabalhos; o acúmulo de trabalhos 
bem recebidos cria um efeito-consagração sob a forma de uma expectativa favorável 
por parte do público para novos trabalhos do autor (ou grupo de autores).

Em geral, são mais facilmente aceitas inovações incrementais que não co-
loquem em xeque o paradigma científico aceito pelo público. Isto porque, uma 
vez que o indivíduo se habitua a pensar segundo um dado conjunto de cânones, 
a mudança tem um custo elevado, que geralmente varia na razão direta do tempo 
investido no aprendizado. São raros os casos de conversão tardia – merecendo 
destaque aquelas realizadas por Alvim Hansen ao keynesianismo (ver SÁ EARP, 
2000) e de Raúl Prebisch ao estruturalismo latino-americano. É por esta razão 
que a concorrência entre correntes de pensamento se dá sobretudo pela captura 
de iniciantes, sendo crucial a captura de cátedras universitárias. Por outro lado, 
quanto maior o prestígio destas, maior a probabilidade de atraírem simpatias a 
priori por parte do público – e, portanto, de apropriação de recursos humanos e 
materiais para o desenvolvimento da nova escola de pensamento.

Nesse sentido, a utilização de categorias keynesianas em FEB era uma inovação 
em relação à história econômica e igualmente à teoria econômica lecionada na 
época de seu lançamento – mas perfeitamente compatível com a macroeconomia 
que passou a ser ensinada a partir dos anos 1970. Isto explicaria o atraso para a 
obra ser absorvida pela universidade, tanto quanto o seu sucesso posterior.

Uma corrente de pensamento não vigora no éter, necessitando de uma 
localização. Neste sentido, o King’s College de Cambridge foi uma instituição 
universitária e/ou de pesquisa reconhecida como uma escola de pensamento, 
tendo sido, portanto, a meca do keynesianismo original, da mesma forma que o 
foram o Massachusetts Institute of Technology (MIT) para a síntese neoclássica, 
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11. Mesmo a Cepal era o espaço de Prebisch, com quem Furtado tinha divergências veladas.

Santiago do Chile para o estruturalismo cepalino e Chicago para o monetarismo. 
No Brasil, a FGV, do Rio de Janeiro, foi a meca da ortodoxia desde os anos 1950, 
da mesma forma que o Instituto de Economia (IE) da Universidade Estadual de 
Campinas (UNICAMP) o foi para a heterodoxia dos anos 1979 e 1980. Furtado 
nunca contou com uma meca para suas ideias,11 o que dificultou sua propagação 
e aperfeiçoamento.

O conhecimento, pelo menos em ciências sociais, é não rival e não exclusivo, 
de forma que seu criador não pode se utilizar de direitos de propriedade para im-
pedir sua apropriação por outrem. Assim, ainda que o modelo IS-LM tenha sido 
criado por Hicks e Hansen, quem efetivamente o difundiu foi Paul Samuelson em 
seu livro Introdução à Economia, que o apresentou de forma mais compreensível 
para um amplo público estudantil. O mesmo ocorreu com a difusão do conceito de 
multiplicador, formulado por Kahn e difundido por Keynes. O papel de obra intro-
dutória ao pensamento cepalino ficou com o manual Introdução à Economia: Uma 
abordagem estruturalista, de Antonio Barros de Castro e Carlos Lessa (1979).

No entanto, Keynes (e não Samuelson) ficou com o prestígio decorrente de 
sua inovação –, isto é, ficou com o status de pai fundador. Este prestígio está ligado 
à ideia de que quem inovou uma vez, além de merecer reverência pelo feito, ainda 
pode tornar a fazê-lo novamente, estando em um plano superior aos demais. Um 
pai fundador se beneficia, portanto, de uma valorização de seus serviços como 
professor, escritor, consultor, pesquisador e conferencista. Esta valorização aumenta 
na razão direta do número de seguidores de suas ideias, que se constituem em um 
mercado para suas ideias e apresentações. Por outro lado, caso a inovação apre-
sentada contradiga o paradigma dominante e permaneça relativamente marginal, 
proponho atribuir a seu pai fundador o título que Furtado destinou a Prebisch: 
o Heresiarca.

Proponho que Celso Furtado foi o pai fundador da economia do desenvol-
vimento no Brasil, e tornou-se o grande Heresiarca brasileiro, sendo aceito como 
tal em menor ou maior escala por todas as correntes do pensamento econômico. 
Isto o qualificou a atuar como policy-maker em diferentes órgãos governamentais 
(BNDE, Sudene e Ministério do Planejamento), o que por sua vez reforçou seu 
prestígio enquanto intelectual especializado em economia.

O conhecimento econômico tem algumas especificidades no campo das 
ciências sociais. Uma delas é a proximidade com uma clientela dotada de recur-
sos para financiamento de pesquisa, os policy-makers nacionais e de organismos 
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12. Autores oriundos da Cambridge britânica, como Joan Robinson, rejeitaram o modelo IS-LM – mas foi este que se difundiu como 
versão acessível do keynesianismo até os anos 1970. Apenas a partir de então esta versão pós-keynesiana difundiu-se, não no período 
1930-1970, que é o que nos interessa neste texto.

internacionais. A estes, juntam-se os empresários que contratam consultorias e 
oferecem cargos nos conselhos de suas empresas. O diálogo e a troca de posições 
entre economistas da academia, do aparelho de Estado e do setor privado são muito 
mais intensos do que no caso da antropologia, da sociologia e da ciência política. 
A este conjunto de clientes capazes de remunerar o economista além de seus pro-
ventos oriundos da universidade e dos centros de pesquisa denomino cornucópia. 
A disponibilidade de uma cornucópia é crucial para a montagem e a expansão de 
equipes capazes de desenvolver qualquer linha de pensamento e fortalecer uma 
meca e centros subsidiários. As ideias de Furtado nunca sensibilizaram cornucópias 
– sua trajetória errante foi uma das causas, mas não a única.

Cada escola de pensamento tem um paradigma que é compartilhado por todos 
os seus participantes sem contestação: a sua verdade. Os usuários possuem diferentes 
capacidades para apreenderem a verdade, na medida em que difere grandemente 
o domínio de cada um sobre o conhecimento acumulado. É por esta razão que 
qualquer verdade precisa ser apresentada em vários graus de profundidade para os 
diversos usuários. De maneira geral, esta apresentação é feita em quatro versões. 
A primeira delas, V1, é a versão erudita, ao alcance apenas dos profissionais mais 
bem preparados (no caso do keynesianismo trata-se daquela apresentada na Teoria 
Geral). É especialmente importante que a V1 se expresse em uma obra máxima que 
desempenhe o papel de Bíblia, cujo domínio diferencie o seguidor de alto nível 
dos demais. A segunda, V2, é a versão intermediária, voltada para o profissional 
médio e também ao alcance da compreensão dos policy-makers mais ilustrados (no 
exemplo do keynesianismo, o modelo IS-LM e, mais tarde, os manuais avançados 
para uso na pós-graduação).12 A terceira é a versão pedagógica, V3, que geralmente 
se expressa através de manuais dedicados a preparar os futuros usuários da V2 
(prosseguindo no exemplo keynesiano, o manual de Introdução à Economia, de 
Paul Samuelson). Finalmente temos V4, a versão voltada para o grande público 
e os policy-makers menos ilustrados (a ideia de que mediante a geração de déficit 
público se pode manter elevados os níveis de crescimento e emprego, difundida 
na Inglaterra pelo manual de Abba Lerner).

Vejamos agora como a Economia do Desenvolvimento (doravante ED), 
na qual os trabalhos de Furtado se inserem, pode ser analisada utilizando-se esta 
metodologia. O pós-guerra criou uma oportunidade única para os economistas 
aplicarem suas preocupações a longo prazo, privilegiando a mudança estrutural e 
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a superação do atraso. A ED teve seus pais fundadores no cenário internacional, 
Raúl Prebisch e Hans Singer, ambos funcionários de organismos internacionais. 
Esta inserção extra-acadêmica não foi suficiente para que conquistasse alguma 
universidade de prestígio: sua meca foi a modesta Santiago do Chile. Se isto, por 
um lado, facilitou o acesso à cornucópia – as verbas internacionais para estudos 
sobre o desenvolvimento econômico – por outro fez com que não houvesse o 
necessário cuidado com a versão V1 de sua verdade. Como observou Rostow 
(1990, p. 418), os autores que se dedicaram à tarefa não construíram um corpo 
teórico geral e sistemático semelhante ao que tinham feito os economistas clássicos 
e neoclássicos:

They were concerned with an operational question: How could nations that had, for whatever reasons, been 
left behind the previous two centuries catch up with the more advenced countries (...)? More particularly, 
how could they move from slow, erratic, uneven progress to sustained growth accompanied by social 
progress and a place of dignity in the world scene? (...) What would these aspiring countries do? And, in 
first instance, this mean: What should the governments do that were interested and willing to help?

Em suma, a agenda dos economistas do desenvolvimento não era essencial-
mente de análise econômica, mas de fundamentação de política econômica. Jamais 
foi construída uma V1, muito menos sua Bíblia. Apareceu, sim, uma V2, expressa 
nas obras de Prebisch e na coletânea de Agarwala e Singh (1958) – que sequer é 
completa, pois, por exemplo, não contempla a teoria do crescimento desequilibrado 
de Albert Hirschman. A V3 foi objeto de diversos manuais introdutórios, como o 
de Castro e Lessa (1979), e a V4 manifestou-se por versões populares de apoio ao 
programa de substituição de importações e modernização em geral.

Sua força e sua fraqueza derivavam de sua utilidade para os policy-makers e 
as forças políticas em conflito. Durante as décadas de reconstrução e guerra fria, 
a desconfiança dos setores mais rigorosos da academia diante da fragilidade dos 
fundamentos da ED foi colocada em segundo plano. Mesmo em seu período 
áureo, porém, esta corrente de pensamento sofreu fortes críticas de paradigmas 
rivais, como a ortodoxia neoclássica de Jacob Viner, o keynesianismo bastardo de 
Robert Solow e o marxismo em suas variadas facetas.

Como se situa FEB nesse contexto? Economistas de diferentes escolas de 
pensamento aprovaram FEB, apesar de discordarem em torno de diversas questões 
da maior relevância, ou seja, este livro tem muito maior aceitação do que quaisquer 
das teses da ED. Uma possível explicação é que nesta obra Furtado aplicava 
categorias macroeconômicas para pensar a economia a longo prazo, enquanto o 
essencial do debate que dividia e continua dividindo os economistas são questões 
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13. A exceção são os marxistas, tradicionais analistas do longo prazo, com quem Furtado evitou debater.

14. Como bem observa Szmrecsányi (2007), as obras teóricas de Furtado aparecem apenas a partir dos anos 1960.

15. Acima de tudo, era possível adaptar FEB a leituras marxistas e não-marxistas.

de curto prazo.13 Isto livrou Furtado de um teste de força decisivo no qual seria 
certamente derrotado, por não possuir uma V1 e uma V2 capazes de convencer 
seus leitores.

FEB venceu como uma obra didática, uma V3. Como observa Paul Singer 
em entrevista a Mantega e Rego (1999), este livro fez sucesso imediatamente como 
livro de história, não de economia. Isto se aplica à FEB e igualmente a Formação 
Econômica da América Latina (FURTADO, 1968). Sobre ambos escreveu Paula 
(2007, p. 265):

Estes livros, rigorosamente, não são trabalhos historiográficos no sentido de não se proporem ao que é 
indispensável para caracterizar o trabalho historiográfico, o uso de fontes documentais sob o crivo da 
interdição do anacronismo. Nesse sentido preciso de atribuição da prática historiográfica, o único trabalho 
rigorosamente historiográfico de Celso Furtado é sua tese de doutorado (...).

Parece-me que existem duas razões para isso. Primeiro, havia uma demanda 
por um ensaio que sintetizasse o debate sobre história econômica do Brasil, que 
se desenvolvera nas três últimas décadas. Como mostra Rosa Maria Vieira (2007), 
esse movimento teve origem em Portugal, em 1928, quando João Lúcio de Azevedo 
publicou Épocas de Portugal Económico – Esboços de História, em que lança a ideia 
dos ciclos da economia colonial, começando pelo ciclo da pimenta, origem da 
expansão marítima portuguesa. Sucedem-se trabalhos de história econômica e 
política do Brasil: Prado Jr. (1933); Normano (1938); Simonsen (1937); Ellis Jr. 
(1937), Franco (1938); Simonsen (1939); Jobim (1941); Prado Jr. (1942); Franco 
(1944); Prado Jr. (1945).

Segundo, o substrato teórico de Furtado estava apenas implícito em FEB;14 
ficava aberta ao leitor a possibilidade de adaptá-lo ao seu próprio esquema teórico, 
ou simplesmente ignorar este ponto. FEB presta-se a diferentes leituras e é, sob 
este ponto de vista, uma obra aberta, passível de uma abordagem teoricamente 
holística15 – ainda que questionável em termos mais rigorosos de análise. Por esta 
razão, foi o V3 possível para o ensino de história econômica e que tinha a vantagem 
de ser compatível com a teoria ensinada em um curso de introdução à economia, 
especialmente aqueles que utilizavam o manual da Cepal (CASTRO; LESSA, 
1979), mas igualmente com as versões mais convencionais de macroeconomia. 
Dessa forma, apareceu há décadas uma disciplina chamada FEB nos currículos 
mínimos de economia, que se mantém até hoje. Na verdade, dada a tradicional 
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heterogeneidade intelectual dos departamentos de economia, as disciplinas históricas 
são o refúgio de professores heterodoxos, e o uso do livro de Furtado como um 
manual (o oposto do objetivo do autor) pode servir de elemento de composição 
em ambientes politicamente desfavoráveis.

FEB venceu igualmente como V4, uma obra para o grande público não es-
pecializado. Em história, o V4 corresponde aos livros de segundo grau. Na época, 
estes trabalhos faziam sínteses de história política constando essencialmente de 
datas de grandes eventos e nomes dos principais personagens, que conduziam os 
estudantes ao “decoreba” sem qualquer explicação racional. Alguns dos profissionais 
mencionados no início deste trabalho (Ana Maria Bianchi, José Alexandre Sheinkman 
e Luiz Carlos Prado) leram FEB no curso de história sob orientação de seus pro-
fessores do secundário, e tiveram acesso a uma maneira de pensar completamente 
diferente, que lhes abria caminho para o raciocínio e a discussão. No clima de forte 
efervescência política dos anos 1960, a sedução era quase irresistível.

6  À GUISA DE CONCLUSÃO

Celso Furtado, meio século atrás, apresentou FEB ao público-leitor como uma 
grande provocação, um convite ao debate acerca da formação histórica da economia 
nacional, que foi, como visto, extremamente bem-sucedida, apesar dos obstáculos. 
Este fato é aceito sem discussão; as razões que o causaram, porém, estão longe de 
tal consenso, função da pouca importância dada à análise da difusão das ideias 
econômicas no país.

Este artigo, fartamente impressionista, ainda que apresentado com ares de 
certeza, deve ser lido como uma pequena provocação – um convite para o alarga-
mento do debate sobre o tema.
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A crise mundial iniciada nos setores financeiro e imo-
biliário dos Estados Unidos, em 2007, jogou por 
terra a fé cega na lógica dos mercados, que nas duas 
últimas décadas pavimentou o caminho liberal das 
privatizações e da redução dos Estados nacionais. O 
questionamento à ideologia neoliberal deixou de ser 
ação e iniciativa qualificadas como “remanescentes 
jurássicos”, tornando-se quase uma unanimidade 
presente em vários discursos de líderes e chefes de 
Estado, sendo replicado em sucessivos artigos e colunas 
na imprensa mundial.

Desta forma, o colapso econômico e financeiro do 
centro do capitalismo mundial terminou produzindo 
ao menos um resultado positivo: a volta do debate 
sobre a necessidade de um mercado financeiro mundial 
regulado e monitorado por mecanismos governa-
mentais, o que abre caminho para o fim da hegemonia 
neoliberal na condução das políticas econômicas. 

Com isso, descortinam-se as possibilidades de, em cada 
país, os agentes políticos, sociais e econômicos retomarem 
as reflexões sobre alternativas que propiciem a construção 
de sociedades mais justas e menos desiguais. Afinal, 
lembrando as palavras do economista Celso Furtado, a 
omissão “é a falta mais grave na vida dos povos”. 

Este livro – sob inspiração não apenas das ideias de 
Furtado, mas também de outros grandes mestres do 
pensamento brasileiro – apresenta uma coleção de 
estudos que se fundam em análises multidisciplinares 
a respeito da compreensão do subdesenvolvimento e 
em reflexões sobre o desenvolvimento nacional. É a 
melhor forma que encontramos para homenagear os 
50 anos de lançamento da obra clássica de Furtado, 
Formação Econômica do Brasil. 

No momento em que a agenda do desenvolvimento 
volta com força ao debate econômico nacional, a 
leitura dos estudos reunidos neste livro parece-nos de 
fundamental importância. Além de serem reflexões 
pertinentes e em consonância com os Eixos Temáticos 
para o Desenvolvimento firmados no planejamento do 
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), as 
ideias e propostas aqui reunidas são de extrema atua-
lidade, convidando-nos a pensar nas decisões que nos 
esperam no presente e no futuro próximo. 

João Sicsú
Diretor de Estudos e Políticas Macroeconômicas do Ipea

É de janeiro de 1959 a primeira edição de Formação 
Econômica do Brasil (FEB). Em 50 anos, seguiram-se 
outras 30, e traduções em nove línguas, entre elas 
polonês, japonês, romeno e chinês. Escrita quando 
Celso Furtado era pesquisador da Universidade de 
Cambridge, na Inglaterra, a obra se propunha a ser 
um ensaio que explicasse o Brasil aos estrangeiros. 
Explicou, como se sabe, aos brasileiros. Original era o 
olhar voltado para o passado com vistas a esclarecer o 
presente. Inovador era o método que aliava a história 
e a análise econômica para captar as raízes do subde-
senvolvimento. Esse “modo amplo de ver”, nas palavras 
do historiador Francisco Iglesias, contribuiu para que 
seu colega francês Fernand Braudel classificasse FEB 
como um dos grandes livros de história econômica.

Ao longo dos 50 anos, a obra frutificou, inspirou 
teses, trabalhos, controvérsias. Agora, 11 eminentes 
professores aceitam o convite dos organizadores para 
compor esta reunião de ensaios em torno de FEB, 
num livro comemorativo lançado pelo Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) em parceria 
com o Banco do Nordeste do Brasil (BNB), o 
Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT) e 
a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). 
Fazem aqui uma releitura crítica, com foco em suas 
múltiplas facetas: a tese do deslocamento do centro 
dinâmico, o cariz estruturalista, o resgate das raízes 
históricas do subdesenvolvimento, a contribuição 
original do autor para o desenvolvimento econômico, 
a teoria do subdesenvolvimento, a terra e a mão de 
obra em nossa formação histórica, as desigualdades 
regionais resultantes da perversa estrutura de domi-
nação social, a tardia participação da Amazônia na 
integração do país, o percurso de um founding father 
da economia do desenvolvimento transformado em 
seu heresiarca, e por fim a gênese do livro. São textos 
inovadores, provocativos, estimulantes, a revelarem 
que FEB chega aos 50 anos com o vigor das obras que 
se incluem na categoria rara dos livros fundadores.

Rosa Freire d'Aguiar Furtado
Diretora do Centro Internacional Celso Furtado 
de Políticas para o Desenvolvimento

“São necessários estudos para trazer FEB até nossos
dias, mas, quaisquer que sejam os avanços, certa-
mente vão exigir os métodos e o rigor que Celso 
Furtado utilizou. Meio século depois de sua publi-
cação, esperemos que suas atualizações sejam escritas 
com a mesma elegância, para que não se limitem ao 
público acadêmico, e ajudem a reformar a mente de 
muitos jovens, como aconteceu comigo, em um 
passado já distante. A presente obra é um importante 
passo nesse sentido.”

Celebramos, este ano, meio século da publicação 
de Formação Econômica do Brasil. O roteiro e a 
metodologia da vasta obra do mestre Celso 
Furtado serviram de guia e provocação para todos 
os cientistas sociais que pensaram os problemas do 
desenvolvimento, do subdesenvolvimento e da 
inserção internacional do Brasil. Nesta conjuntura 
de crise mundial, o pensamento de mestre 
Furtado continua inspirando as novas gerações a 
discutir o futuro de nossa nação. 

trecho do prefácio de Cristovam Buarque

Maria da Conceição Tavares
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