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Celso Furtado, 100 Anos: Formação Econômica do Brasil (1959)1

José Alex Rego Soares (*)

Neste ano de 2020, comemoramos 
o centenário de nascimento de 
Celso Furtado, um dos mais des-
tacados economistas brasileiros 
de todos os tempos, sobretudo 
devido a sua clássica análise sobre 
o desenvolvimento econômico. Sua 
obra, além de extensa, problemati-
za e oxigena o debate sobre o tema 
do desenvolvimento, dialogando 
com um conjunto de áreas do co-
nhecimento, tais como História 
Econômica, Política Econômica e 
Teoria Econômica.

No amplo escopo de trabalhos de-
senvolvidos por Celso Furtado ao 
longo de sua vida, colocamo-nos 
aqui para discorrer sobre uma obra 
que talvez seja a que mais repre-

senta seu pensamento e, provavel-
mente, uma das mais importantes 
na seara econômica brasileira: For-
mação Econômica do Brasil (FEB). 2

 Se a empreitada de escrever sobre 
Celso Furtado é algo complexo por 
si só, ainda mais complexo é propor 
alguns breves comentários sobre 
sua grande obra (Formação Econô-
mica do Brasil – FEB), trabalho que 
é um clássico de referência maior, 
considerando que uma vasta lite-
ratura já se dedicou ao seu estudo. 3 

Trata-se de um trabalho que fo-
mentou ampla agenda de pesquisa 
sobre a economia brasileira, nos 
mais vários aspectos, tais como o 
caráter metodológico, a economia 

colonial, o desenvolvimento e sub-
desenvolvimento, problematizando 
noções como de região, terra e mão 
de obra, e abrindo várias outras 
portas para a busca do entendi-
mento da economia brasileira. Em 
suma, FEB se enquadra em um 
universo de leituras que podemos 
considerar clássicas, isto é, uma 
obra maior, atemporal. Ítalo Calvi-
no define como “clássico aquilo que 
persiste como rumor mesmo onde 
predomina a atualidade mais in-
compatível” (CALVINO, 1993 p.15). 
Desta forma, mesmo passados ses-
senta anos de sua publicação, FEB 
permanece como referência ainda 
viva, tornando-se o espelho para 
obras futuras na temática.4 

                        

Edições de Formação Econômica do Brasil: Editora Fundo de Cultura (1959 a 1966), Companhia Editora Nacional (1967 a 2006) 
e Companhia das Letras (2007 até hoje) e edição comemorativa dos 50 anos (2009).
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1  O Intelectual e o Historiador 
Econômico 

Celso Furtado escreveu Formação 
econômica do Brasil em sua pas-
sagem por Cambridge, Inglaterra, 
a convite de Nicholas Kaldor.5 No 
decorrer do ano letivo de 1957 e 
1958, Furtado aproveita de forma 
intensa essa oportunidade, tra-
vando diálogo com personalidades 
do pensamento econômico como 
James E. Meade, Richard Kahn, Joan 
Robinson, Piero Garegnani e Amar-
tya K. Sen (D’AGUIAR, 2009). Além 
de frequentar o curso ministrado 
por Kaldor, intitulado “uma revisão 
crítica do processo de formação da 
moderna teoria do crescimento”, 
teve participação nos seminários 
semanais com ampla variedade de 
temas, como análise dos processos 
históricos de desenvolvimento eco-
nômico, análise do desenvolvimen-
to da economia dos E.U.A, comércio 
internacional e juros. 

A imersão de Furtado num ambien-
te muito instigante intelectualmen-
te proporciona as condições para 
uma revisão e aprofundamento 
de suas teses que se encontram no 
livro A Economia Brasileira (1954), 
assim como para consolidar a crí-
tica das teorias econômicas tradi-
cionais e sua incapacidade de apre-
sentarem soluções para os países 
subdesenvolvidos. Ao cabo de seu 
período sabático, mais precisamen-
te em janeiro de 1959, Furtado nos 
apresenta Formação Econômica do 
Brasil como produto de sua análise 
da economia brasileira. 

João Antonio de Paula (2015) des-
taca ainda toda a formação ampla 
e diversificada de Furtado, justa-
mente para compreender o objeto 
de estudo de Formação Econômica 
do Brasil:

[...] ele entendeu, perfeitamente, 
a lição de John Stuart Mill quando 
disse que alguém, para ser bom 
economista, não pode ser apenas 
economista. Leitor de Karl Man-
nheim, de Max Weber, de Marx, leu 
também ciência política, geografia, 
antropologia, filosofia, história, 
além de teoria econômica, de his-
tória e de pensamento econômico 
e métodos quantitativos. (PAULA, 
2015, p.146)

Essa ampla formação permitiu a 
Furtado imprimir uma aborda-
gem sobre a economia brasileira 
de forma ainda hoje destoante do 
núcleo tradicional de formação dos 
economistas. Seu caráter particu-
larmente erudito pode ser cons-
tatado pela sua trajetória intelec-
tual, como bem destaca D’Aguiar 
(2015).6 Essa formação erudita 
aflora em FEB, a qual propicia uma 
interpretação única da história 
econômica do Brasil. Furtado des-
taca o papel da história econômica 
na sua agenda de pesquisa frente 
ao amplo leque de referências por 
ele manuseado, iluminando de 
forma explícita o seu trabalho mais 
propagado.

Em FEB, Furtado consolida-se 
como um intelectual que, segundo 
Szmrecsányi (1999, p. 207), carac-

teriza-se como um “dos economis-
tas com conhecimentos de Histó-
ria”. Trata-se de um economista 
que propõe uma síntese de inter-
pretação do desenvolvimento eco-
nômico do Brasil, um historiador 
econômico e um economista histo-
riador.7 Em FEB, Furtado é mais do 
que um ensaísta, é um pesquisador 
atento à formação do Brasil, onde 
este insere uma construção teórica 
sobre a nossa realidade social, de 
base histórico-analítica  

Somente o uso consciencioso das 
ciências sociais pode orientar a 
reconstrução histórica em busca 
de suas linhas gerais. É a teoria 
econômica e social presente no 
livro que irá conduzir a leitura 
histórica de Celso Furtado. A erudi-
ção histórica do autor é patente, a 
despeito da omissão de referências, 
e o método do autor se constrói na 
distinção entre processos e even-
tos, nos quais os primeiros dão o 
tom geral do livro, subordinando 
os segundos, os quais devem ser 
pressupostos e conhecidos do lei-
tor. (SILVA, 2011, p. 446)

Essa atenção dispensada à história 
econômica na constituição de seu 
pensamento fica evidente nas pala-
vras do próprio Furtado: 

[...] foi manuseando trabalhos já 
publicados que percebi que era 
possível montar um modelo com 
perspectiva histórica multissecular 
da economia brasileira. A novidade 
estava em captar o evolver histórico 
no quadro de relações estruturais, 
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a começar pelas internacionais. O 
importante foi observar o Brasil, 
desde os seus primórdios, como 
ator relevante na cena econômica 
mundial. (FURTADO, 1998, p.16)

O pensamento de Furtado está im-
pregnado em seu modo de pensar, 
sua visão de mundo (PAULA, 2015), 
a qual nos revela uma sistemática 
explicitação das transformações 
históricas da forma de organização 
da sociedade brasileira na esfera 
econômica.  Em suma, uma sis-
tematização do quadro analítico 
estruturalista cepalino que preci-
sava ser delineado e mais bem sis-
tematizado enquanto resposta às 
teorias tradicionais para ser aceita 
e “[...] era indispensável a essa pro-
posta a demonstração de que a evo-
lução histórica dos países que, em 
meados do século XX, continuavam 
subdesenvolvidos era, necessaria-
mente, distinta daquela dos países 
desenvolvidos.” (BIELSCHOWSKY, 
1989, p. 39) 

O diagnóstico construído por Fur-
tado nos permite traçar um olhar 
sobre a temática do desenvolvi-
mento econômico brasileiro, rom-
per com a oposição entre a teoria 
econômica e história econômica, 
fundando assim um modelo de 
análise que permite desenvolver 
a criatividade interpretativa dos 
fatos econômicos e sociais. Além 
disso, permite distanciar da abor-
dagem tradicional econômica, na 
qual a teoria econômica apenas se 
sobrepõe aos fatos históricos a fim 

de testá-los a partir de sua matriz 
teórica. Se não fosse desta forma, 
não se teria como “[...] legitimar a 
ideia de que suas estruturas eco-
nômicas e a problemática de sua 
transformação eram também dis-
tintas, a ponto de exigir uma crite-
riosa adaptação da teoria corrente 
e mesmo um esforço próprio de te-
orização.” (BIELSCHOWSKY,1989, 
p. 39)

A base que se apresenta é a iden-
tificação de uma particularidade 
da estrutura econômica brasileira 
derivada de uma dinâmica própria 
de colonização, pautada na grande 
propriedade rural como platafor-
ma exportadora e concentradora 
de renda, que acaba por moldar o 
desenvolvimento econômico do 
Brasil. Assim, faz-se necessário 
lançar mão de instrumentos ana-
líticos próprios para interpretar 
essas condições particulares, que 
são distintas do pensamento eco-
nômico tradicional oriundo dos 
países centrais.  

2  A Interpretação do Brasil na 
Formação Econômica Brasileira

Nesse processo de sistematização 
de seu trabalho, Furtado está em 
consonância com uma geração de 
pesquisadores que buscam inter-
pretar o Brasil, em especial, Caio 
Prado Junior.  Francisco de Oliveira 
(2009) destaca a construção da 
obra de Caio Prado Jr., que rever-
bera no seu “sentido da coloniza-

ção”, tese que é assimilada em FEB, 
como salientam Oliveira (2009) e 
Paula (2015). 

No Brasil, a História Econômica 
como campo de estudo aparece-
ria somente na década de 1930, a 
partir da publicação dos primeiros 
trabalhos com uma perspectiva 
da evolução econômica brasileira 
(ARRUDA, 1980, p. 54). Entre esses 
trabalhos pioneiros, vale lembrar 
História econômica do Brasil, de 
Roberto Simonsen, de 1937, que foi 
essencial para subsidiar a reflexão 
de Furtado em FEB. 

Nessa busca de interpretação do 
advento da história econômica 
nacional, são apresentadas as par-
ticularidades de um modelo de 
colonização − responsável pelos 
determinantes históricos em dis-
tinção das estruturas econômicas 
periféricas em relação aos centros 
dinâmicos europeus – e também 
é mapeada a heterogeneidade da 
economia brasileira. Inserida na 
dinâmica econômica mundial como 
economia agrário- exportadora, 
fundada na grande propriedade 
rural concentradora de renda e de-
pendente do mercado externo, que 
molda o comportamento das eco-
nomias periféricas (Brasil), a de-
pendência econômica é destacada 
por sua incapacidade de constituir 
um centro dinâmico próprio. Nesse 
contexto, a FEB ajusta a construção 
de uma análise inovativa e muito 
particular no interior da teoria 
econômica. 
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Furtado propõe-se a se distanciar 
da análise clássica sobre o desen-
volvimento econômico. Ele edifica 
a fusão entre Teoria e História, 
uma distinção importante sobre a 
escola neoclássica e clássica acer-
ca do tratamento dado à história 
econômica. Francisco de Oliveira 
(2009) resume de forma certeira 
essa fusão para consolidar o pensa-
mento furtadiano. Caso contrário, 
seria:

[...] possível encontrar uma teoria 
de “centro” e “periferia” 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 aplicá-
veis urbi et orbi; daí a teoria de 
comércio internacional de Ricardo, 
por exemplo, que vê vantagens 
comparativas entre países diferen-
tes, quando na verdade o domínio 
colonial e posteriormente das prin-
cipais economias desenvolvidas 
determina de fora para dentro as 
“vocações” primárias das colônias. 
(OLIVEIRA, 2009, p. 46)

Furtado consegue escapar da ar-
madilha universalizante das teo-
rias econômicas sobre as “leis” de 
produção e reprodução de econo-
mias capitalistas centrais.

Esse olhar sobre a formação eco-
nômica brasileira e os dilemas do 
seu desenvolvimento coloca na 
agenda a condição política para 
supressão do atraso. Nessa pers-
pectiva, a superação do atraso não 

passa pela esfera econômica, ou 
passa muito à margem. A fusão de 
elementos teóricos e históricos, 
a fim de desenhar a dinâmica da 
economia brasileira, nos apresenta 
uma terceira variável: a política 
econômica. Assim, a formatação do 
modelo desencadeado por Furtado 
nesse livro coloca, na ordem do 
dia, não apenas um discorrer sobre 
as questões históricas ou a melhor 
aplicação das teorias econômicas, 
mas uma articulação essas duas 
linhas em uma só. Nesse sentido, 
desenvolve uma abordagem para 
superação do subdesenvolvimen-
to, introduzindo uma construção 
teórica sobre o desenvolvimento a 
partir de uma síntese histórica do 
Brasil.

Nesse quadro, a teoria econômica 
é reformatada para a realidade 
brasileira a partir de uma inter-
pretação histórica, ou seja, não 
dos fatos em si, mas pelas próprias 
transformações históricas da or-
ganização da vida econômica, a fim 
de desenvolver ações de políticas 
públicas que superem o ciclo vicio-
so do subdesenvolvimento.

O entendimento da realidade eco-
nômica num dado período não é 
apenas uma interpretação como 
um fato em si, isolado na sua pró-
pria característica, mas sim como 
um fato em todos os seus aspectos, 
suas relações e várias interliga-
ções. 

Furtado apresenta-nos uma preo-
cupação sobre a análise desenvol-

vida, lança mão de um conjunto 
de dados, dando ênfase aos dados 
quantitativos, evidenciando uma 
preocupação com os valores per-
centuais e médios a f im de ali-
cerçar o máximo possível suas 
observações e, assim, conseguir 
observar de maneira explícita as 
oscilações da economia.

3   A Formação Econômica do Bra-
sil Como Área de Estudo 

Poucos autores definiram tão bem 
uma disciplina quanto FEB. A obra 
de Furtado desenhou def init i-
vamente o estudo na cadeira de 
história econômica brasileira, na 
mesma prateleira de outras obras 
que vieram a definir algumas das 
principais disciplinas da ciência 
econômica: o Capital (1867), de 
Karl Marx, definiu a pesquisa da 
Economia Política; a obra de John 
M. Keynes, A Teoria Geral do Empre-
go, do Juro e da Moeda (1936) fun-
dou a disciplina de macroeconomia 
moderna; ou ainda, Princípios de 
Economia (1890), de Alfred Mar-
shall, que definiu a teoria econômi-
ca neoclássica.

A FEB mostrou sua vitalidade e 
poder de pautar o debate sobre 
a formação do Brasil, já nos seus 
primeiros anos após sua publica-
ção. Assim, o livro de Furtado de 
início se impõe de forma marcante, 
influindo numa ampla agenda de 
pesquisa que se inaugurou nas dé-
cadas posteriores após sua publica-
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ção, hipóteses que seriam testadas 
nos estudos de pós-graduação:

É possível dizer que foi a partir de 
Formação do Brasil contemporâneo 
e de Formação econômica do Brasil, 
respectivamente de Caio Prado Jr. 
e de Celso Furtado, que uma parte 
significativa dos estudos de história 
econômica do Brasil foram reali-
zados como teses e dissertações 
dos programas de pós-graduação, 
fosse para reforçar o argumento 
dos autores, ou para negar, seguin-
do a expansão das interpretações 
revisionistas das décadas de 1980-
1990. (SAES; MANZATTO; SOUSA, 
2015, p. 225)

 Na atual conjuntura, não podemos 
deixar de frisar o papel dessa obra 
no ensino de História Econômica 
do Brasil, junto às novas gerações 
de economistas, mas essencial-
mente pela sua capacidade de se 
manter em evidência no campo 
das pesquisas de pós-graduação, 
fornecendo elementos teóricos e 
hipótese para a compreensão do 
Brasil de hoje. 

Desta forma, o livro de Furtado re-
afirma seu status de clássico e sua 
importância germinal no ensino de 
economia brasileira nas universi-
dades brasileiras. Esse protagonis-
mo da obra pode ser verificado em 
Saes, Manzatto e Sousa (2015), em 
que o artigo, por meio de pesquisa 
bibliométrica, consegue identificar 
a obra como principal referên-
cia utilizada pelos professores na 
disciplina História Econômica do 

Brasil (SAES; MANZATTO; SOUSA, 
2015, p. 249-250).

Para efeito de conclusão, pode-
mos destacar o fôlego dessa obra 
e de seu autor, que nos coloca na 
evidência de afirmar, graças a seu 
poder analítico e criatividade, que 
autor e obra se renovam siste-
maticamente, servindo de base 
para novos trabalhos de pesquisa e 
como referência de ensino de eco-
nomia e na sua interpretação sobre 
o Brasil. FEB tornou-se um clássi-
co pelo seu poder de guiar novas 
gerações na pesquisa de história 
econômica brasileira, assim como 
por oferecer subsídios para novas 
interpretações do nosso desenvol-
vimento. 

4  FEB na Historiografia

Não são poucos os trabalhos que 
se voltaram para o estudo de For-
mação econômica do Brasil. Com 
esse decisivo papel na formação de 
gerações de economistas e cientis-
tas sociais brasileiros ao longo das 
últimas décadas, mais do que ape-
nas uma obra inspiradora para a 
investigação de diversos temas da 
história econômica brasileira, FEB 
tornou-se objeto de estudo em si. 

Um dos marcos dessa dissemina-
ção dos estudos sobre a obra foi o 
ano de 2009, quando se completa-
ram os 50 anos da publicação de 
Formação econômica do Brasil. Na 
oportunidade, Rosa Freire D’Aguiar 
organizou uma edição comemora-

tiva, com uma abrangente fortuna 
crítica, com resenhas e prefácios de 
FEB. Entre os textos apresentados 
na fortuna crítica, alguns como de 
Francisco Iglésias, Maurício Couti-
nho e Tamás Szmrecsányi se tor-
naram clássicos. Vale dizer que por 
meio do material reunido na obra 
comemorativa é possível conferir 
a imediata recepção de Formação 
econômica do Brasil por meio das 
resenhas publicadas entre 1959 e o 
início dos anos 1960, assim como a 
recepção internacional, tanto pelas 
apresentações das traduções como 
pelas resenhas das obras traduzi-
das. 

Outras relevantes obras foram pu-
blicadas, livros organizados dedi-
cados ao estudo das contribuições 
de FEB nas mais diversas dimen-
sões: Araújo, Viana e Macambira, 
junto ao Instituto de Economia 
Aplicada (IPEA), organizaram o 
livro 50 anos de Formação Econô-
mica do Brasil: ensaios sobre a obra 
clássica de Celso Furtado, com im-
portantes artigos sobre FEB, como 
de Francisco de Oliveira, Ricardo 
Bielschowsky, Aloisio Teixeira, 
Pedro Paulo Zahluth Bastos, Tania 
Bacelar de Araújo, Valdeci Montei-
ro dos Santos, entre tantos outros. 
Ainda temos o livro Celso Furtado 
e a Formação Econômica do Bra-
sil, organizado por Coelho e Gran-
ziera, com artigos de Wilson Cano, 
Bresser-Pereira, Flávio Rabelo Ver-
siani, Aldo Ferrer e tantos outros. 
Os livros trazem contribuições sob 
os diversos aspectos da obra de 
Furtado, onde estes navegaram por 
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diversas áreas tocadas por Forma-
ção Econômica do Brasil.

Em suma, como revelam as obras 
acima elencadas, Formação Econô-
mica do Brasil ainda é uma leitura 
necessária para as novas gerações 
de pesquisadores, tanto por conse-
guir apresentar uma síntese crítica 
sobre a dinâmica da história econô-
mica brasileira como também por 
problematizar os caminhos para a 
superação do subdesenvolvimento. 
Assim, a obra continua subsidian-
do vários questionamentos sobre 
o modelo de desenvolvimento da 
economia brasileira, modelo que 
ainda precisa ser superado devido 
aos seus ranços coloniais. 
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2  Fábio Sá Earp (2009) faz um apanhado da 
repercussão dessa obra junto a diversos 
economistas das mais variadas matrizes 
teóricas e ideológicas, a saber: Mário Hen-
rique Simonsen: “Na literatura econômica 
brasileira temos dois livros clássicos, eu di-
ria, o livro do Gudin, Princípios de Economia 
Monetária e o livro do Celso Furtado, For-
mação 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 im-
pacto. Foi um trabalho científico de grande 
repercussão, envergadura e importância.” 
(op. cit., p. 220); Edmar Bacha: “Clássico 
em economia brasileira? Celso Furtado, a 
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).  

3  Ainda mais que em 2009 se fez comemorar 
os 50 anos de lançamento de Formação 
Econômica do Brasil, de Celso Furtado, 
amplamente festejada e discutida. Com 
ampla divulgação, a saber: Araújo, Vianna 
e Macambira (2009) e Barbosa (2010). Ao 
final do artigo estamos sugerindo alguns 
textos que entendemos ser relevantes para 
aqueles que procurarem se aprofundar no 
estudo da FEB.

4  “Ítalo Calvino já dizia que uma das caracte-
rísticas de um clássico é sua possibilidade de 
infinitas e sempre renovadas leituras. Cin-
quenta anos após a primeira edição de For-
mação econômica do Brasil, de Celso Furtado, 
em 1959, surgiu uma edição comemorativa, 
organizada pela jornalista e tradutora Rosa 
Freire d’Aguiar Furtado”. (SILVA, 2011, p. 
443).

5  Nicholas Kaldor (1908-1986), economista 
nascido em Budapeste, Hungria, Professor 
da Universidade de Cambridge.

6  “Celso diz ter chegado aos estudos da econo-
mia por dois caminhos distintos: a história e 
a organização. Os dois enfoques o levaram, 
necessariamente, a uma visão global, à ma-
croeconomia. Nesse texto ele identifica três 
influências intelectuais já na adolescência e 
juventude. A primeira foi o positivismo, ou 
melhor, “a primazia da razão, a ideia de que 
todo conhecimento em sua forma superior 
se apresenta como conhecimento científico, 
e a ligação entre conhecimento e progresso”. 
Essa influência lentamente perderia peso. 
A segunda foi Marx, ou melhor, a busca de 
um sentido para a história. A terceira foi a 
sociologia americana, ou melhor, a teoria 
antropológica da cultura, então exposta em 
Casa-grande e senzala, de Gilberto Freyre. 
Retrospectivamente, porém, ele diria que 
Freyre “pouco ou nada me influenciou no 
que respeita a sua mensagem substantiva, 
isto é, no que se refere à interpretação do 

processo histórico brasileiro” (D’AGUIAR, 
2015, p.124).

7  [...] Tive muito cedo a intuição de que não é 
possível ser cientista social sem uma visão 
de conjunto dos processos, que é dado pela 
História. Apaixonei-me por esse tema, foi 
meu primeiro campo de estudo. Pensava ser 
historiador. A Formação econômica do Brasil 
revela essa vocação inicial. (FURTADO, 1999, 
p. 71). 
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