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CELSO FURTADO: AP6STOLO DO DESENVOLVIMENTO 

M. Jacinto Nunes(*) 

0 lnstituto Superior de Economia propos, e a sua proposta foi aceite, que 
fosse atribufdo o grau de doutor honoris causa em Economia ao Prof. Celso 
Furtado. 

A cerim6nia de recepQao dos doutorados honoris causa compreende sam
pre o elogio do novo doutor, elogio ao Iongo do qual se procura justificar a 
concessao do grau. 

Assim sendo, poderia reduzir o meu elogio a um paragrafo: 

0 motivo da concessao do grau de doutor honoris causa ao 
Prof. Celso Furtado e o facto de ele ser, actualmente, o unico eco
nomista de lingua portuguesa com projecQao internacional. 

0 facto e incontroverso e a sua enuncia9ao bastava como discurso justi
ficativo da ~utorga da distinQao. 

Poderfamos ficar por aqui, mas tal seria susceptfvel de interpreta96es 
menos correctas pelos que vieram assistir a este acto e pelo proprio homena
geado. 

Respeitemos pois a praxe, na medida em que parece haver boas razoes 
para mante-la. 

Celso Furtado impas-se no mundo da economia pela sua vasta obra sobre 
o tema do subdesenvolvimento econ6mico. 

A sua preocupaQao dominante foi a especificidade do processo de desen
volvimento nas economias subdesenvolvidas ap6s a Primeira Grande Guerra. 
Os esquemas da teoria econ6mica utilizados para os pafses industriais nao 
podiam ser transferidos pura e simplesmente para as economias atrasadas, 
nao s6 pelo seu diferente condicionalismo econ6mico-social interno, mas pelo 
seu posicionamento no contexto internacional. 

0 desenvolvimento desses pafses nunca poderia processar-se nos mes
mos termos em que evolufram os actuais pafses desenvolvidos e a teoria utili
zada para explicar os mecanismos do seu funcionamento actual tambem nao 
servia para explicar o modo 9e funcionamento hodierno das economias sub
desenvolvidas. 

E sobre estes temas que Celso Furtado trabalha ha. 40 anos. 
Debrucemo-nos sobre alguns dos passos que se nos afiguram mais expres

sivos deste percurso de quatro decadas. 
Celso Furtado nasceu em 26 de Julho de 1920, em Pombal, Estado de 

Parafba, e formou-se em Direito em 1944. Fez parte do corpo expedicionario 
brasileiro enviado para ltalia na parte final da Segunda Guerra Mundial. 

(*) Professor catedratico do ISE. Presidente da Classe de Letras da Academia de Ciencias 
de Lisboa. Ex-Yice-Primeiro-Ministro e Ministro das Finan<;:as e ex-Governador do Banco de Portugal. 
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A forma9ao econ6mica de Celso Furtado era a de um autodidacta
alimentada pelos livros que entao publicava em espanhol o Fundo de Cultura 
do Mexico. Sentia pois a necessidade de completar e sistematizar a sua for
ma9ao. Dois anos depois da guerra faz uma viagem pela Europa com a ideia 
de fixar-se algum tempo em lnglaterra, na London Economic School, onde 
ensina entao Manheim, um dos seus maitre a penser. 

As dificuldades de matrfcula numa universidade inglesa levam-no a Paris, 
onde em 1948 obtem o grau de Doutor em Economia, na Sorbonne. 

Quando preparava a sua viagem a Europa, pensava visitar a Uniao Sovie
tica. Pelo facto de a guerra haver demonstrado a viabilidade do plena emprego 
numa economia regulada, pensava que a Uniao Sovietica era um caso ana
logo de economia regulada onde, em tempo de paz, se lograva o plena 
emprego. Era um adepto da planifica9ao e ideologicamente Marx exercia sobre 
ele um fascfnio nftido. 

Experimentou uma primeira desilusao com as dificuldades que encontrou 
para visitar a Uniao Sovietica. Um dos seus amigos sugere-lhe que se filie no 
partido e solicite entao uma missao que implicasse uma visita a Uniao Sovie
tica. Celso Furtado recusa, por, nas suas pr6prias palavras, nao aceitar ins
tru96es para escrever sabre isto ou aquila e colocar a sua liberdade de pen
sar por conta propria acima de tudo. 

Foi aluno em Paris de Maurice Bye, que, na epoca, era figura grada entre 
os economistas franceses. Bye fora aluno de Schumpeter em Viena. Teve ainda 
como mestres Bertrand Nogaro e Fran9ois Perroux. 

Em Paris matricula-se tambem em Ciencias Polfticas. Af segue o curso 
sabre marxismo, do Prof. Cornu. 

0 existencialis.mo e o marxismo eram entao as duas correntes de pensa
mento dominantes. 0 marxismo apresentava-se como a doutrina daqueles que 
queriam mudar o mundo e voltar as costas ao passado. A escolha de Celso 
Furtado foi 6bvia. 

Escutemos o que ele nos diz do curso de Cornu: 

Era um curso mais fundamentado em filosofia do que em eco
nomia, mas na bibliografia figurava 0 Capital (1. o tomo) a ser estu
dado com minucia [ ... ] Por essa epoca eu havia lido de Marx e 
Engels apenas fragmentos, por isso tomei a serio os meus deveres 
de casa. A formidavel vista que descortina Marx sabre a genese da 
hist6ria moderna nao deixa indiferente nenhuma mente curiosa. Ja 
a contribui9ao no campo da economia parecia de menos peso, para 
quem estava familiarizado com o pensamento de Ricardo e conhe
cia macroeconomia moderna. 

Seguindo o curso de marxismo, nem por isso deixou de ler Sa.rtre. De 
resto e nftida a influencia que o contacto com a cultura francesa dessa epoca 
exerceu sabre Celso. 
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Em 1948, regressado ao Brasil, encontra o pafs a bra9os com uma grave 
crise da balan9a de pagamentos. Perante as altera96es que sofrera a econo
mia mundial, o enorme atraso nas suas infra-estruturas eo baixo nfvel da pou
pan9a interna, o Brasil nao oferecia quaisquer possibilidades de desenvolvi
mento no contexto entao vigente. A infla9ao mantinha-se aos nfveis do perfodo 
de guerra. 0 clima social deteriorava-se. 0 governo reagia com dureza a insa
tisfa9ao do povo. 

Perante as disparidades regionais e a heterogeneidade social nao era facil 
a organiza9ao de partidos politicos. A ilegaliza9ao do Partido Comunista em 
1947 teve pouco efeito do ponto de vista da difusao da sua mensagem ideol6-
gica. 

ldealizava-se a Uniao Sovietica, que praticamente ninguem conhecia, e 
a simpatia de que os Estados Unidos haviam desfrutado durante a guerra fora 
substitufda por uma desconfian9a sistematica em rela9ao a tudo o que proce
desse desse pafs. 

Era igualmente generalizada a descren9a relativamente a qualquer medida 
do governo. 

Neste ambiente Celso Furtado sente nao ter Iugar util no Brasil. 0 traba
lho na Funda9ao Getulio Vargas nao o considerava suficientemente atractivo, 
dadas as limita96es envolventes. Vai entao trabalhar para a nova Comissao 
Econ6mica para a America Latina (CEPAL), que as Na96es Unidas haviam 
criado em Santiago do Chile. Af exerceu a sua actividade durante cinco anos, 
beneficiando do contacto com Raul Prebisch. Prebisch, cujo pensamento de 
facto exerceu forte influencia sabre Celso Furtado, foi um dos maiores econo
m istas da America Latina (1). 

Prebisch desenvolvera a ideia de uma economia dominants o «centro prin
cipal» e de «pafses peritericos», dominados. 

Para ele, os desequilfbrios da economia internacional resultavam do com
portamento dos Estados Unidos, que haviam reduzido as suas importa96es, 
o que provocara a escassez de d61ares nos pafses da America Latina. 

A situa9ao tinha-se deteriorado quando ap6s a guerra os Estados Unidos 
substitufram a Gra-Bretanha como «centro principal», pois o seu coeficiente 
de importa9ao era um decimo do da lnglaterra (2). 

As polfticas pe controle de cambios que o acusavam de ter introduzido 
nos pafses da America Latina eram uma defesa dessas economias perante a 
forte redu9ao das suas reservas cambiais. 

A outra ideia de Prebisch, a especificidade do subdesenvolvimento, assenta 
na verifica9ao de que os actuais pafses desenvolvidos quando se encontra-

(1) Durante varios anos dirigira o Banco Central da Argentina, onde obtivera grande sucesso 
com um plano de estabiliza<;:ao, ap6s a crise de 1938 naquele pafs. 

(2) Este quadro agravou-se ainda mais com a queda referida do coeficiente de importa<;:ao 
dos Estados U nidos, que baixou de 6% do produto em 1925 para 3 % em 1939. 
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vam numa fase identica a dos pafses contemporaneos em desenvolvimento 
tinham muito menores exigencias de capital por trabalhador. 

As novas tecnologias exigem mais capital por trabalhador e as suas exi
gencias em materia de dimensao sao tambem dificilmente satisfeitas por urn 
pals periferico. A dimensao do mercado, como e 6bvio, nao e dada apenas 
pelo factor populacional, mas tambem pelo poder de compra (3). 

No domfnio do comercio internacional, Prebisch entende que o sistema 
da divisao internacional do trabalho, numa perspectiva hist6rica, conduzia a 
concentrac;ao dos rendimentos nos centros industrializados. A evoluc;ao das 
razoes de troca era desfavoravel a periferia devido ao comportamento cfclico 
da economia capitalista (4). 

A teoria de Prebisch nao se reduz, como pensam alguns, a uma nova con
cepc;ao do comercio internacional e, em particular, da teoria das vantagens 
comparativas. 

A sua ideia central e que os modos econ6micos e sociais da apropriac;ao 
e utilizac;ao dos acrescimos da produtividade do trabalho constituem o nucleo 
das relac;oes entre as economias centrais e as economias perifericas (5). 

Ao Iongo dos anos sessenta foi enriquecendo esta visao com as suas 
ideias sabre a necessidade do planeamento do desenvolvimento industrial 
- compatfvel com a existencia do mercado - e com as implicac;oes interdis
ciplinares que reclamavam a atenc;ao dos soci61ogos e dos cultores da cien
cia polftica. 

Esta perspectiva interdisciplinar leva Prebisch a p6r de maneira explfcita 
o problema do poder. 

0 desenvolvimento da periferia, numa primeira aproximac;ao a realidade, 
apresenta-se como urn fen6meno de penetrac;ao da tecnica vinda do centro 
e que ocasiona transformac;oes na estrutura da sociedade. 

Vai-se modificando, consequentemente, o poder politico, social e econ6-
mico dos diferentes estratos sociais, bern como as relac;oes entre esses estra
tos. As novas relac;oes de poder que se estabelecem como consequencia das 
alterac;oes na estrutura da sociedade determinam, em ultima instancia, a dis-

(3) Assim, mesmo pafses com populacao numerosa, dado o diminuto poder aquisitivo da 
maioria da sua populacao, nao constituem mercado suficiente para a absorcao da producao de 
certos bens. Por outro lado, o pequeno nucleo populacional desses pafses com alto poder aquisi
tivo tern uma propensao ao consumo de bens importados muito alta, o que cria urn desequilfbrio 
adicional entre a poupanca formada e a capitalizacao necessaria. 

(4) Na fase ascendente do ciclo a procura ultrapassa a oferta, o que explicava a elevacao 
dos precos. Em consequ'encia, os salarios nominais nos centros sobem mais que a produtividade 
e o processo nao era reversfvel. Na periferia a desorganizacao caracterfstica das massas opera
rias na producao primaria criava uma situacao distinta. Existia assim uma assimetria entre «cen
tro» e «periferia>> na formacao dos custos. 

(5) Esta perspectiva era suficientemente ampla e enriquecedora para constituir o fundamento 
de uma teoria diferente e original da natureza e dinamica do desenvolvimento do capitalismo peri
fElrico. A dinamica estrutural destes pafses conduzia a desequilfbrios fundamentais, s6 superaveis 
mediante o desenvolvimento industrial. 
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tribui<;ao do rendimento. E esta vai condicionar a introdw~ao de novas tecni
cas e os subsequentes aumentos de produtividade. 

A orienta<;ao do desenvolvimento econ6mico na periferia depende assim 
da dinamica da estrutura social e esta e influenciada pelos factores culturais 
e politicos (6). 

Celso Furtado, ao estudar a economia brasileira procura inseri-la no seu 
quadro hist6rico, observa-a nao propriamente como uma economia periferica, 
como o faz Prebisch na sua analise sincr6nica, mas como uma economia do 
tipo colonial, para fazer uma analise diacr6nica. 

Mas ou<;amos o proprio autor relatar-nos as suas ideias sabre o problema: 

A degrada<;ao das razoes de troca podia ser vasta como decor
rencia natural das rela<;oes de uma economia do tipo colonial com 
as metropolitanas, sendo um aspecto da tendencia a concentra<;ao 
do poder econ6mico que caracteriza a evolu<;ao do capitalismo. A 
dinamica desse processo de transferencia para o exterior permitia, 
no caso brasileiro, a tendencia a concentra<;ao social da renda e o 
Iento crescimento do mercado interno. Procurou-se compensar a 
degrada<;ao das rela<;oes de troca nas fases recessivas com um 
maior volume ffsico de exporta<;oes e com deprecia<;ao cambial. 
Dessa forma, as perdas dos grupos exportadores eram em grande 
parte transferidas para a massa da popula<;ao, particularmente os seg
mentos urbanos [ ... ] chamei a esse processo de socializa<;:ao das 
perdas [ ... ] ou seja da transferencia para a massa dos prejufzos 
impastos as empresas agro-exportadoras pela contrac<;ao do mercado 
externo. 

Outra ideia herdada da CEPAL, ou mais rigorosamente de Prebisch, era 
a de que os governos deviam assumir a responsabilidade de orientar o pro
cesso de desenvolvimento e nao se limitarem a criar o clima favoravel aos 
investimentos, o que pressupunha a aceita<;ao da expontaneidade do processo. 

Tal como sucedeu com Schumpeter, cujas obras principais safram no deal
bar das duas ultimas conflagra(foes mundiais e sofreram par isso na sua difu
sao e no amortecimento do impacte que poderiam ter, o mesmo sucedeu com 
a obra de Harrod, de 1939, de dinamiza<;:ao do modelo keynesiano. Depois da 
Segunda Grande Guerra, a obra de Damar, orientada no mesmo sentido 9a 
de Harrod, come<;a a ser divulgada. Prebisch estudara Keynes, publica, inclu
sive, um pequeno livro, lntrodu(fao a Keynes, que contribuiu para a divulga<;ao 

(6) Nesta perspectiva o mercado e um alocador de recursos que nao faz mais do que reflec
tir as desigualdades, os privilegios e as discriminaQOes que resultam da estrutura social. Esta visao 
afasta-se claramente das concepQCieS marginalistas fundadas num individualismo proprio das escolas 
neoclassicas. Mas afasta-se tambem da corrente marxista ao julgar com rigor as limitaQ5es do 
planeamento central e ao reconhecer o caracter instrumental do mercado: Nao e porem uma teo
ria ecletica, porque contem urn corpo proprio explicativo, tal como foi enunciado. 
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do pensamento keynesiano na America Latina. Mas esta sofisticac;:ao te6rica 
tinha pouco a ver com a situagao real dos pafses subdesenvolvidos. 0 pro
blema do desenvolvimento era entao ainda um ramo da economia aplicada que 
sucedera, sem alteragoes substanciais, aos estudos de geografia econ6mica 
dos varies pafses e areas do globe mais atrasados economicamente. 

Entre os primeiros dados no sentido da elabora9ao de uma teoria propria 
para esses pafses devem citar-se os trabalhos de Singer, sobre as razoes de 
troca. Algumas universidades, como a de Chicago, comegaram a mostrar inte
resse por essa tematica difusa e vaga, que era entao a economia do subde
senvolvimento. 

Celso Furtado vai contactar esses meios. Encontra Leontief a quem expoe 
a sua teoria da produtividade social e os consequentes prejufzos na utilizac;:ao 
dos factores produtivos que resultaram para os pafses atrasados, que entra
vam agora no comercio internacional, exportando materias-primas. Leontief . 
aceitava a explicagao, mas continuava convencido de que a utilizagao das 
modernas tecnologias e dos investimentos sofisticados tinha outras vantagens 
que compensavam os eventuais prejufzos. 

Dos seus contactos com Schultz, autor de Agricu/tura Numa Economia 
lnstavel, cujos resultados eram aproveitados nos estudos da CEPAL, nao obteve 
igualmente resultados mais positives. Era preciso comegar da base. 

Os pafses subdesenvolvidos, em consequencia do princfpio da responsa
bilidade de os governos assumirm a orienta9ao do processo econ6mico, foram 
levados a explorar a ideia de «plano de desenvolvimento». 0 que deveria abran
ger um programa de desenvolvimento? A indica9ao dos investimentos publi
cos e o inventario das necessidades de investimento privado com a indica9ao 
das polfticas adequadas a satisfagao das metas desejadas neste ultimo sector? 

Como nos conta Celso Furtado, tinham tres linhas de desenvolvimento. 
Rela<?ionava-se uma com a experiencia sovietica assente na ideia dos 

balan9os sectoriais em termos ffsicos. Como a utiliza9ao final dos recursos 
estava previamente determinada, tratava-se puramente de um problema de 
organiza9ao, mais da competencia de engenheiros do que de economistas. 
Quedavam-se porem perante os problemas da motiva9ao do trabalhador e o 
da eficiencia na coordenagao das decisoes. 

«E em polftica nao ha pecado maier do que ignorar a eficacia.» 

Uma segunda linha estava mais ligada ao problema da prossecu9ao da 
estabilidade nas economias desenvolvidas. Era o planeamento orientado para 
a obten9ao do emprego atraves da regula9ao macroecon6mica de raiz keyne
siana, mas que nao tinha em conta as especificidades dos pafses subdesen
volvidos. 

A terceira linha era representada pela planifica9ao indicativa francesa. 
Onde, alem do programa de investimentos publicos, o plano procurava ser um 
redutor de incertezas para o sector privado. 

Mas a planificagao francesa orientava-se para romper o conservadorismo 
industrial das finan9as e provocar a modernizagao da economia. 0 Estado 
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suportava os custos da investiga<;ao e assegurava a rentabilidade de sectores 
basicos criadores de economias externas: siderurgia, aeronautica, transportes 
ferroviarios, etc. 

A mudan<;a estrutural desejada visava essencialmente altera<;oes no plano 
tecnol6gico. Nao havia grandes preocupa<;oes com a coeremcia interna do 
plano, que decorria dos equilfbrios macroecon6micos, obtidos coma polftica 
de curta prazo. 

As preocupa<;oes da CEPAL eram outras, tratava-se de encontrar tecni· 
cas adequadas a elabora<;ao de op<;oes compatfveis com a estrutura existente 
e com a sua capacidade de mudan<;a. 

Era preciso elaborar um quadro de alternativas, com os correspondentes 
custos, cada uma conduzindo a obten<;ao de certos fins e a renuncia de outros. 
56 assim poderia haver um maior grau de racionalidade e de responsabilidade 
polfticas. 

Pretendia-se a eficacia e a transparencia no exercfcio do poder, mas nao 
era este conflito constante, resultando em irracionalidade? 

Na elabora<;ao desse quadro de op<;oes era preciso atentar nas condi
c;oes reais dos parses subdesenvolvidos do tipo da America Latina, onde se 
verificara um grande excedente estrutural da oferta de mao-de·obra. A meta 
do plena emprego nao era considerada possfvel torna-la como prioritaria, dado 
que o que caracteriza o subdesenvolvimento e a deficiente utiliza<;ao da mao
-de-obra par carencia de capital. 

0 objective era o progressive aumento da produtividade media - optimizar 
a utiliza<;ao do capital, tendo em conta os condicionalismos resultantes das 
rela<;oes com o exterior, da taxa de poupan<;a interna, da entrada lfquida de 
capitais e da necessidade de ter em conta as preferencias dos consumidores 
no tocante a composi<;ao dos bens de consumo a produzir. 

0 problema nao era de facil solu<;ao; ou<;amos de novo o proprio Celso 
Furtado a expor-nos o problema: 

A taxa de crescimento em uma economia que conta com uma 
oferta elastica de mao-de-obra e fun<;ao do esfor<;o de acumula<;ao 
e da eficacia no usa dos recursos. 0 esfor<;o de acumula<;ao depende 
essencialmente da taxa de poupan<;a, que par seu lado reflecte o qua
dro institucional, portanto op<;oes polfticas. A planifica<;ao opera prin
cipalmente do lado dos recursos, procurando aumentar a eficacia dos 
recursos raros. Portanto, o seu objective nao e exigir mais esfor<;o 
da colectividade, nem mesmo aumentar a taxa de crescimento e sim 
reduzir o custo social da produ<;ao. A decisao de exigir mais esfor<;o 
a popula<;ao e ou intensificar o crescimento e de natureza polftica. 
0 que e proprio da planifica<;aO e que ela explicita OS Objectives 
embutidos na polftica. Se o objective central e elevar a taxa de cres
cimento, o plano podera indicar caminhos alternatives a serem utili
zados para alcan<;a-lo. Do lado do financiamento: onde obter os recur
sos adicionais destinados a acumula<;ao? 
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Era urn exercrcio rico para preencher a mente dos mais imaginativos. 
0 Estado devia concentrar-se em promover as mudan<;as estruturais refe

ridas e definir os espac;:os dentro dos quais se moveriam os empresarios. Havia 
o temor justificado de que o Estado fosse inoperante ou inepto e por outro 
lado que o sector empresarial nao mostrasse o dinamismo necessaria. Para 
o primeiro caso havia que empreender uma reforma da administrac;:ao e quanta 
ao segundo tinha de se ter em conta o risco da tendencia a hipertrofia do sector 
empresarial publico, para cobrir as deficiencias da iniciativa privada. 

0 tema prestava-se a discussoes infindaveis de que Celso Furtado nos 
relata pedac;:os saborosos: «Se os sovieticos soubessem mais economia, nao 
teriam cardo na armadilha da planificac;:ao centralizada. E perfeitamente possf
vel dirigir eficazmente uma economia sem pagar o prec;:o da destruic;:ao do sis
tema de incentives, o que e inevitavel se se centralizam as decisoes.» Ao que 
lhe retorquiram: «Por esse caminho voce devolve o poder a burguesia» e a 
Celso de responder: «Nao estou discutindo o problema da organizac;:ao social 
e sim o da eficiencia do sistema econ6mico e o que prefere voce uma bur
guesia submetida ao controle social ou uma burguesia prepotente?» 

Pouco tempo depois, em 1954, Celso Furtado publica o seu primeiro livro 
de economia, A Economia Brasileira, e, volvidos dais anos,· em 1956, novo tra
balho: Uma Economia Dependente, a que se segue, em 1957, Perspectivas 
da Economia Brasileira. 

Em A Economia Brasileira Celso Furtado tratou fundamentalmente tres 
temas: a teoria do desenvolvimento: origem hist6rica e mecanismos de 
acumulac;:ao; a economia brasileira; perspectiva hist6rica e problemas actuais; 
e a crrtica das teorias sabre o desenvolvimento econ6mico. 

No seu trabalho rejeita abertamente a espontaneidade do desenvolvimento 
nos parses subdesenvolvidos e faz a distinc;:ao entre estes e os parses indus
trializados: nos ultimos, o problema e essencialmente o da acumulac;:ao de 
novas conhecimentos e da sua aplicac;:ao; nos primeiros, a questao centra-se 
na assimilac;:ao e adaptac;:ao das tecnicas conhecidas. E isto e assim porque 
dentro das tecnicas conhecidas existe sempre uma deficiencia na utilizac;:ao 
dos factores devido a escassez relativa do capital. 

A produtividade muito baixa nesses parses leva a que a produc;:ao apenas 
assegure a sobrevivencia da maioria. 

Se a produtividade se eleva, aumenta a taxa de poupanc;:a e o ritmo de 
crescimento. Mas nao pode orientar-se todo o excedente gerado para o inves
timento. Numa economia de mercado para se verificar crescimento ha que alar
gar o mercado. Esta era a diferenc;:a fundamental entre a economia planificada 
e a economia de mercado. 

A publicac;:ao do livro levantou reacc;:oes na direcc;:ao da CEPAL, que nao 
eram senao o resultado de uma longa disputa que a orientac;:ao de Prebisch 
provocava; 

Ja em 1951, quando a Revista Brasileira de Economia publicara sob o 
nome de Prebisch parte de urn estudo por ele orientado, o Prof. Gudin, que 
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com Octavia de Bulhoes eram os patriarcas da economia no Brasil, reagira 
mal e Gudin convidou Viner, da Universidade de Princeton, economista de 
rename mundial no domlnio da teoria do comercio internacional, para ir do Rio 
de Janeiro fazer uma serie de conferencias para responder a Prebisch. 

Viner expos a teoria classica do comercio internacional, aplicavel segundo 
ele a todos os casas. Chegou mesmo a afirmar: «Em parte alguma da litera
tura que consultei pude descobrir o que e urn pals subdesenvolvido.» Viner nao 
precisava de conhecer o Brasil, bastar-lhe-iam algumas voltas pelas favelas 
do Rio para ficar a saber o que era urn pals subdesenvolvido. 

Quando em 1953 o grupo da CEPAL apresentou urn trabalho intitulado 
Estudo Pre/iminar sabre a Tecnica da Programac;ao do Desenvolvimento 
Econ6mico, que era urn livro sabre tecnica de planificac;:ao, como o confessa 
Celso Furtado, Gudin e Octavia de Bulhoes salram a estacada. 

Gudin publicou uma serie de seis artigos intitulada a «Mistica do planeja
mento», que para alem do ataque ao livro tinha o intuito politico de atacar a 
propria polltica econ6mica que estava sendo seguida par Getulio Vargas. 

Octavia de Bulhoes, o outro patriarca, publicou urn grande artigo «A pro
gramac;:ao do desenvolvimento econ6mico», onde atacava os economistas nao 
I igados a comunidade universitaria. A sua preocupac;:ao fora sempre a infla
<;:ao, era preciso alcanc;:ar o desenvolvimento sem inflac;:ao e este s6 podia ser 
espontaneo ou autoritario. 0 preconizado pela CEPAL era para ele do segundo 
tipo. 

Nao e de admirar, pais, a reacc;:ao provocada pela publicac;:ao do livro de 
Celso Furtado em 1954. A sua orientac;:ao afastava-se nitidamente da escola 
ortodoxa protagoni~ada pela Fundac;:ao Getulio Vargas, e que representava a 
corrente de pensamento cientffico dominante no Brasil. 

Celso Furtado sente nao ter ambiente para prosseguir o seu trabalho no 
Brasil, que abandona em Outubro de 1955, fixando-se par algum tempo no 
Mexico. 

Par essa altura Kaldor foi convidado para fazer urn ciclo de palestras no 
Mexico, onde defendeu a aplicac;:ao das teorias keynesianas para abordar as 
teorias do desenvolvimento. Em contacto com ele, Celso Furtado fala-lhe das 
dificuldades da teoria econ6mica pela deficiencia das teorias da distribuic;:ao. 
Kaldor, que se estava ocupando precisamente desse problema, convida-o a 
ir passar urn ana em Cambridge, no King's College. 

No ana seguinte Celso aproveita a oferta e parte para lnglaterra. 
E em Cambridge que vai encontrar o material para escrever uma das suas 

obras fundamentais: A Formac;ao Econ6mica do Brasil, em 1959. Trabalho fun
damental para a compreensao da evoluc;:ao econ6mica do Brasil e tambem para 
o estudo da polftica colonial portuguesa no Brasil. 

Numa primeira parte estuda os «fundamentos econ6micos da ocupac;:ao 
territorial», que constitui, para ele, urn epis6dio da expansao comercial da 
Europa. Faz nessa primeira parte urn estudo da empresa agricola ate ao fecho 
da epoca colonial. Depois estuda detidamente a evoluc;:ao da economia brasi-
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leira do seculo XVI ao seculo xx, onde apresenta explica<;:oes te6ricas, mas fun
dadas em dados empfricos da hist6ria econ6mica, dos processos basicos da 
forma<;:ao, diferencia<;:ao e reintegra<;:ao da economia brasileira desde o infcio 
da epoca colonial a epoca industrial. 

A estada em Cambridge e altamente benefica a forma<;:ao econ6mica de 
Celso Furtado. 0 aprofundamento dos seus conhecimentos da economia clas
sica inglesa e da nova economia keynesiana, sem alterarem os seus esque
mas basicos, abrem novas perspectivas as suas reflexoes. 

Contacta principalmente com os keynesianos ortodoxos, embora estes 
tivessem a perder posi<;:ao: Joan Robinson, Kaldor, Kahn, mas assiste igual
mente aos seminarios de Piero Sraffa, que estava em vias de concluir a sua 
celebre «A produ<;:ao de mercadorias par meio de mercadorias» (?). 

Kaldor e Sraffa devem ter ajudado Celso a repensar a teoria da distri
bui<;:ao. 

Volta ao Brasil e vai publicando novas obras sempre sabre o mesmo tema: 
A Operacao Nordeste, 1960, Desenvolvimento e Subdesenvolvimento, 1961, 
onde reune estudos publicados ao Iongo de dez anos e onde procura apresen
tar uma sfntese das tres correntes de pensamento sabre os problemas do sub
desenvolvimento: a marxista, que tinha fomentado uma atitude crftica e incon
formista, a corrente classica com a sua disciplina metodol6gica, sem a qual 
se cai no dogmatismo, e a keynesiana, que contribufa para uma melhor com
preensao do Estado no plano econ6mico, abrindo, assim, novas perspectivas 
do processo de reformas sociais. Em 1962, publica A Pre-Revolucao Brasi/eira. 

E no perfodo de 1959 a 1964 que Celso ocupa posi<;:oes do maior relevo 
na administra<;:ao econ6mica do Brasil. 

Convidado para exercer o cargo de director do Banco Nacional de Desen
volvimento elaborou o plano de recupera<;:ao e desenvolvimento do Nordeste 
brasileiro. 

0 problema dos desequilfbrios regionais fazia desde ha muito parte das 
preocupa<;:oes de Celso. 0 desenvolvimento, dizia ele, esta contribuindo para 
agravar essas disparidades e mostrava como a polftica cambial que vinha sendo 
adoptada estava transferindo recursos de uma regiao pobre como o Nordeste 
para as areas do Centro Sui em rapida industrializa<;:ao. 

A polftica que preconizava era «a transferencia do acrescimo populacio
nal de certas regioes para outras com abundancia de terras subutilizadas. 
0 Nordeste nao dispunha de um sistema monetario e fiscal proprio como uma 
simples regiao que era, tal exigia novas instrumentos de polftica. Alem disso 
a sua economia agricola estava deformada pela tradi<;:ao de monocultura, imo
bilizada por um sistema latifundiario. Sendo escassa a oferta local de alimen
tos os salarios nas zonas urbanas eram elevados em rela<;:ao a produtividade, 

(1) «Mercadorias e nao bens», porque «bens» pertence a esfera natural da escassez e sujeito 
portanto a lei da oferta e da procura, «mercadoria» pertence a esfera social das condic;:oes de 
produc;:ao (Anfbal de Almeida). A obra de Sraffa saiu com 87 paginas e levou trinta anos a elaborar. 
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quando comparados com o Centro e Sui do pais. Oaf que a industrializa9ao 
do Nordeste, essencial para absorver o excedente de mao-de~obra, passasse 
pela reorganiza9ao da economia agricola, que devia orientar-se para a produ-
98.0 de alimentos de consumo geral». 

Na sequencia do trabalho de Celso Furtado e criada a superintendencia 
para o desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e Celso e nomeado para o cargo 
de superintendente, onde realizou uma obra digna de apre90, mas que, face 
a enormidade da tarefa, nao pode traduzir-se em resultados significativos para 
a regiao. 

De resto, pouco tempo depois, e chamado pelo Presidente Joao Goulart 
para a pasta de Planejamento, onde permanece pouco tempo, pois foi curto 
o mandata de Goulart. 

Em 1964, antes ainda da revolu9ao brasileira, publica a Dialectica do 
Desenvolvimento, onde - na previsao dos acontecimentos que se iam verifi
car, na sequencia da tentativa de declara9ao do estado de sftio em Setembro 
de 1963 - apela para a responsabilidade social dos intelectuais, afirmando 
que eles tem um compromisso supremo com a dignidade humana. De resto 
o livro e oferecido «aos companheiros da Sudene, peregrinos da Ordem do 
Desenvolvimento». 0 livro tem tambem na sua abertura uma cita9ao de Peri
cles: «Lembrai-vos sempre de que nao existe felicidade sem liberdade, e de 
que o fundamento da liberdade e a coragem.» 

Em 1964 abandona de novo o Brasil, ensina em Paris na Sorbonne durante 
alguns anos e tambem nos Estados Unidos, nas Universidades de Yale e Ame
rican e igualmente em Cambridge na lnglaterra. 

Continua entretanto a publica9ao de inumeras obras sobre os temas de 
sempre: o subdesenvolvimento e a economia brasileira: Subdesenvolvimento 
e Estagna9ao na America Latina, 1966, Teoria e Polftica do Desenvolvimento 
Econ6mico, em 1967, onde reformula, sistematizando e completando a sua obra 
de 1961, Desenvo/vimento e Subdesenvolvimento. Segue-se a Analise do Mode/a 
Brasileiro, 1972, A Hegemonia dos Estados Unidos e o Subdesenvolvimento 
da America Latina, 1973, que corresponds a estudos feitos durante a sua per
manencia em Yale em 1964-1965, 0 Mito do Desenvolvimento, 1974, ensaios 
escritos durante a sua estada na American University, em 1972, e Cambridge 
no a no lectivo de 1973-197 4. Em 1976, sai o Pre facio a Nova Economia Polf
tica, onde chama a aten9ao para a falta de uma teoria geral das torma9oes 
sociais que sirva de ponto de partida para o estudo dos problemas particula
res que preocupam os economistas. Defende-se mais do que uma aproxima-
98.0 interdisciplinar das questoes econ6micas, o que se preconiza e uma teo
ria social global, Creatividade e Depend{mcia e publicado em 1978, segue-se 
em 1980 Pequena lntrodu9ao do Desenvolvimento e logo em 1981 0 Brasil 
Post Milagre. Em 1982 Nova Dependencia e em 1983 Nao a Recessao e ao 
Desemprego. 

Em 1984 publica Cultura e Desenvo/vimento em Epoca de Crise e em 1985 
a Fantasia Organizada, especie de mem6rias relativas principalmente ao periodo 
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em que trabalhou na CEPAL e que constituiu urn born auxiliar na elabora9ao 
de uma parte do nosso trabalho. 

Com a elei9ao de Tancredo Neves, tragicamente desaparecido e com a 
posterior elei9ao e tomada de posse de Jose Sarney, Celso Furtado volta a 
ribalta da cena polftica, sendo-lhe confiada a Embaixada do Brasil na CEE, 
depois a pasta da Cultura. Nessa qualidade acompanhou o Presidente Sarney 
aquando da sua visita a Portugal para tomar posse do seu Iugar na Academia 
de Ciemcias de Lisboa, para a qual fora eleito, e para receber o grau de dou
tor honoris causa pela Universidade de Coimbra. 

E tempo de terminar. 
Desculpem ter-me alongado, mas o curriculum do novo doutor honoris 

causa pelo nosso Institute bern o justifica. 
Celso Furtado tern uma obra que muito justamente o eleva ao nfvel de 

urn dos mais altos expoentes da cultura econ6mica americo-latina- Prebisch. 
Os indmeros livros que tern publicado revelam-nos urn trabalhador incansa

vel. A fidelidade a sua tematica tem-lhe permitido aprofundar e completar as 
suas ideias originais. A rela9ao centro-periferia, herdada de Prebisch, a espe
cificidade da teoria do subdesenvolvimento, a dimensao social do processo, 
fazem dele urn cultor do pensamento econ6mico, respeitado em indmeros par
ses do mundo, onde as suas obras estao traduzidas. 

Fazia falta na nossa galeria de doutorados aquele que, como afirmei, e 
o maior economista contemporaneo de lfngua portuguesa. A falta esta sanada, 
congratulemo-nos com isso e desejemos ao novo Doutor todos os exitos pro
fissionais, vida longa e as maiores felicidades. 
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NUNES, M. Jacinto- Celso Furtado: apostolo do desenvolvimento. 

Procede-se a uma analise da vasta obra de Celso Furtado, sempre centrada no tema do 
Desenvolvimento Econ6mico e nas ideias de que, por urn !ado, o processo econ6mico se integra 
num processo mais vasto de desenvolvimento social e cultural e, por outro, o processo de 
desenvolvimento das economias atrasadas nao se pode efectuar em condi<;:oes analogas aquelas 
em que se efectivou o desenvolvimento das actuais nac;:oes industrializadas. 

Desenvolveu igualmente Celso Furtado a ideia de economia dominante, cara a Perroux, e 
a de centro e de periferia, de Prebisch, urn dos economistas que mais influencia exerceu sabre 
Furtado. 

Defende igualmente que a interven<;:ao do Estado se deve concentrar em promover as 
mudan<;:as estruturais, de modo a reduzir o custo social da produ<;:ao e definir os espa<;:os dentro 
dos quais se deve desenvolver a iniciativa privada. 

Os problemas da tendencia secular para a deteriora<;:ao das razoes de troca dos pafses 
subdesenvolvidos e da desigualdade do seu desenvolvimento regional foram tambem objecto da 
atenc;:ao de Celso Furtado, que e hoje o economista de lingua portuguesa com maior projecc;:ao 
internacional. 

NUNES, M. Jacinto- Celso Furtado: apostle of development. 

It proceeds to a great analyse of Celso Furtado's work, always centralized in the Economic 
Development subject and in the ideas that, on the one hand, the economic process is included 
at a bigger social and cultural development, and, on the other hand, the development's process 
of later economies can't be done in the same conditions that were done for the development of 
industrialized nations to nowadays. 

Celso Furtado developped too the principal economy idea, expensive to Perroux, and the 
one from center and from periphery, by Prebisch, one of the economists whom have given more 
influence upon Furtado. 

The author defends too that the State intervention must concentrate in promoting the structural 
changes, the way to reduce the social costs of production and to determine the spaces in which 
the private initiative must be developped. 

The secular tendency of the problems to a deterioration from the reasons of change at the 
subdevelopped nations and the inequality of his regional development were also subject to Celso 
Furtado's attention who is today the economist of Portuguese language with more international 
projection. 
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