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Aventuras de um economista brasileiro 
Celso Furtado 

A formação intelectu-
al num pequeno mundo 
provinciano como o do 
Nordeste do Brasil não era 
nem boa nem ruim. Era, 
sim, atrasada de pelo me-
nos um quarto de século 
com respeito às áreas cul-
turalmente dominantes na 
época. Refi ro-me à forma-
ção intelectual do pequeno 
patriciado local, pois qua-
tro quintos da população 
estavam constituídos de 
analfabetos. Quiçá seja ne-
cessário ter em conta que 
meu pai vinha de uma fa-
mília que tradicionalmen-
te desempenhava funções 
públicas. Ele mesmo era 
juiz. Seu pai fora professor 
primário, e seu avô fora 
juiz na época do governo 
monárquico. Sendo ho-
mem sem fortuna pessoal, 
para manter sua indepen-
dência como juiz necessi-
tava guardar distância de 
toda atividade política. A 
ideia de que um político 
era alguém sempre dis-
posto a trapacear se me 
incutiu no espírito de for-
ma indelével. De mais, ele 
era franco-maçom, o que 
em sua geração signifi cava 
ser anticlerical e aberto a 
ideias novas. Graças a ele, 
desde a minha infância li 
Swift, Defoe, R. L. Steven-
son. E também graças a 
ele dispus de uma ampla 
biblioteca, o que me per-
mitiu cultivar minha pri-

Retrato da formação do 
intelectual num mundo provinciano 

Este é um ano pródigo, 
na literatura brasilei-
ra, em centenários 
de nascimento. O 

de Clarice Lispector (1920-
1977) já mereceu aqui, an-
tecipado, uma página. João 
Cabral de Melo Neto (1920-
1999) está na fi la. E também 
temos, da terrinha, o de Ruy 
Barata (1920-1990) – cuja 
homenagem está a caminho.

Pois esta página não pode-
ria deixar de trazer à cena o 
centenário de nascimento 
de Celso Furtado (1920-
2004). Ainda que não exa-
tamente o do economista, 
de que podem falar os espe-
cialistas e estudiosos de sua 

obra, mas sim o do escritor, 
capaz de transmitir seu 
pensamento econômico de 
forma palatável, pedestre. 
Não tivesse a literatura, a 
propósito, efeito duradouro 
e decisivo em sua formação 
intelectual: seu primeiro li-
vro, publicado aos 25 anos, 
foi uma coleção de contos.

Autor do clássico “For-
mação Econômica do Bra-
sil”, entre seus trabalhos 
tenho particular apreço 
pela trilogia que compõe a 
“Obra Autobiográfi ca”. Em 
“A Fantasia Organizada”, 
Furtado relembra o Rio de 
Janeiro dos anos 1940 e o 
ambiente intelectual cario-

ca que deslumbrou o jovem 
recém-chegado da Paraíba, 
que depois, durante seu 
doutorado em Paris, per-
correria a Europa devasta-
da do pós-guerra, até os es-
tudos em Cambridge, onde 
conviveu com os contempo-
râneos de Lord Keynes.

“A Fantasia Desfeita”, por 
sua vez, cobre os seis anos 
em que trabalhou com Jus-
celino Kubitschek, Jânio 
Quadros e João Goulart, 
como diretor da Sudene e 
ministro do Planejamento, 
o primeiro do país. Atin-
gido pelo golpe militar de 
1964, dedicou-se, no exí-
lio, à atividade acadêmica 

1 Celso Furtado: centenário de nascimento não só de um dos maiores economistas brasileiros, mas também do intelectual que deixou um rico testemunho sobre o país. 
2 A convite do recém-eleito presidente Tancredo Neves, compôs a comissão de notáveis que elaborou um plano de ação governamental. 
3 Em 1961, encontro na Casa Branca com o presidente John Kennedy, que decide apoiar um programa de cooperação com a Sudene. FOTOS: DIVULGAÇÃO 

meira paixão intelectual, a 
partir dos catorze anos, que 
foi a História.

Talvez convenha acres-
centar que minha segun-
da paixão intelectual foi a 
literatura. Nos meus sete 
anos de curso secundário, a 
nenhuma matéria dediquei 
tanto tempo como ao latim. 
Seja que as matérias cientí-
fi cas fossem ensinadas com 
muito menos habilidade, 
seja em razão de minha 
paixão pela História antiga 
e pela literatura, a verdade 
é que o latim se me afi gu-
rava como a chave que me 
permitiria o acesso a uma 
cultura superior. Progressi-
vamente, fui me fi xando na 
literatura, particularmente 
no estudo de autores de lín-
gua portuguesa. O interesse 
pela literatura foi duradou-
ro e decisivo. Até os trinta 
anos acreditei que minha 
forma de expressão natural 
seria a fi cção literária e o 
meu primeiro livro (publi-
cado aos 25 anos) foi uma 
coleção de contos. Explica-
-se, assim, que eu haja bus-
cado um meio de vida no 
jornalismo, ao qual me de-
diquei desde os vinte anos, 
se bem essa atividade em 
nada me atraísse. Já aos 23 
anos me engajaria na função 
pública, seguindo a tradição 
familiar. Foi o contato com a 
função pública que me des-
cortinou uma problemática 
nova e me encaminhou fi -
nalmente para o estudo dos 
problemas sociais.

como conhecimento cientí-
fi co, a ligação entre conhe-
cimento e progresso, tudo 
isso se me impregnou como 
evidente. O meu ateísmo, 
que cristalizara desde os 13 
anos, encontrou aí uma fon-
te de justifi cação e um moti-
vo de orgulho.

A segunda linha de infl u-
ência vem de Marx, como 
subproduto de meu interes-
se pela História. Foi lendo 
a “História do Socialismo e 
das Lutas Sociais”, de Max 
Beer, que me dei conta pela 
primeira vez de que a busca 
de um sentido para a história 
era uma atividade intelectu-
al perfeitamente válida. Na 
sociedade estratifi cada e pa-
rada do tempo em que eu vi-
via, a ideia de que as formas 
sociais são históricas, por-
tanto, podem ser superadas, 
permitia ver o mundo com 
outros olhos. Essa ideia, li-
gada 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 
ideia permitia superar o cír-
culo fechado do fatalismo 
e do absurdo, e ao mesmo 
tempo desembocava numa 
responsabilidade moral.

A terceira linha de infl uên-
cia é a da sociologia norte-
-americana, em particular da 
teoria antropológica da cul-
tura, com a qual tomei con-
tato pela primeira vez por 
intermédio do livro de Gil-
berto Freyre, “Casa-grande e 
Senzala”. Esse livro, lido aos 
17 anos, não somente per-
mitia ver muitas coisas com 
olhos novos, mas também 

nos atualizava, isto é, nos 
punha ao dia com o que se 
pensava no mundo intelec-
tual em que se estava crian-
do o conhecimento. Olhando 
retrospectivamente, vejo 
com clareza que o livro de 
Freyre pouco ou nada me 
infl uenciou no que respeita 
a sua mensagem substan-
tiva, isto é, no que se refere 
à interpretação do processo 
histórico brasileiro. Sua im-
portância esteve em que nos 
revelou todo um instrumen-
tal novo de trabalho.

Essas infl uências, eu as ab-
sorvi, já na época de ginásio, 
de leituras mais ou menos 
ao acaso. Nenhum professor 
meu dessa época era positi-
vista, marxista ou tinha um 
interesse direto na sociolo-
gia norte-americana. O estu-
dante vive numa comunida-
de intelectual da qual muito 
pouco ou nada participam os 
professores. É dentro dessa 
comunidade que se formam 
as infl uências, mediante a 
circulação de publicações, a 
discussão de livros. O livro 
que é lido com paixão por 
um quase sempre tende a ser 
lido por outros. É por essa ra-
zão que, num país pobre, de 

escolas insufi cientemente 
equipadas e professores 
de formação inadequada, 
a vida intelectual dos es-
tudantes pode ser rela-
tivamente rica. O funda-
mental é que todos os es-
tudantes tenham acesso à 
informação e que em tor-
no deles exista um mundo 
aberto ao debate.

(...)
Se tivesse de, em poucas 

linhas, traçar o retrato típi-
co do intelectual nos nos-
sos países subdesenvol-
vidos, diria que ele reúne 
em si noventa por cento de 
malabarista e dez por cen-
to de santo. Assim, a proba-
bilidade de que se corrom-
pa, quando já não nasce 
sem caráter, é de nove em 
dez. Se escapa à regra, será 
implacavelmente perse-
guido e, por isso mesmo, 
uma viravolta inesperada 
dos acontecimentos pode-
rá transformá-lo em herói 
nacional. Se persiste em 
não corromper-se, daí para 
a fogueira a distância é in-
fi nitesimal. De resto, por 
maior que seja a sua arro-
gância, nunca entenderá o 
que lhe terá ocorrido.

Se tivesse de traçar o retrato 
típico do intelectual nos países 
subdesenvolvidos, diria que ele reúne 
em si noventa por cento de malabarista 
e dez por cento de santo. Assim, 
a probabilidade de que se corrompa, 
quando já não nasce sem caráter, é de 
nove em dez” 

As infl uências intelectuais 
que sobre mim se exerceram 
estão presentes desde o gi-
násio. Para compreendê-las, 
é necessário ter em conta a 
grande efervescência inte-
lectual que ocorre no Brasil 
no período posterior à Revo-
lução de 1930, a qual encer-
ra a era do total predomínio 
da oligarquia cafeeira. Entre 
esse ano e 1937, quando se 
implanta a ditadura de Var-
gas, o país conhece um deba-
te amplo e pela primeira vez 
toma contato abertamente 
com as grandes correntes 
de ideias da época. Mas 
também é necessário ter em 
conta que, a partir de 1937, a 
repressão a toda atividade 
intelectual independente 
será total. As ideias absorvi-
das na fase anterior passam, 
assim, por um período de 
hibernação e de amadure-
cimento, o que, para uns, 
signifi caria sedimentação e 
triagem, e, para outros, en-
durecimento mental e cris-
talização dogmática.

Entre essas infl uências in-
telectuais exercidas desde 
cedo, identifi co três corren-
tes principais. É conhecida a 
profundidade e persistência 
da infl uência positivista no 
Brasil. Um militar reforma-
do, da família de minha mãe, 
deixou em minha casa um 
conjunto de livros positivis-
tas, aos quais tive acesso des-
de os quinze anos. A prima-
zia da razão, a ideia de que 
todo conhecimento em sua 
forma superior se apresenta 

nas universidades de Yale 
e Cambridge, entre outras, 
onde produziu vasta obra 
teórica e original.

Finalmente, no terceiro 
volume, “Os Ares do Mun-
do”, além de narrar passa-
gens por diversos países, 
evoca os encontros com 
Villa-Lobos, Lévi Strauss, 
Jean-Paul Sartre, Amartya 
Sen, Juan Perón, Fernand 
Braudel, o notável e sin-
gular escritor argentino 
Ernesto Sabato, Glauber 
Rocha e Che Guevara. Só 
de recordar, por alto, esse 
mosaico autobiográfi co, já 
me deu vontade de relê-
-lo. Mas o que vou come-

çar a ler, neste momento, é 
o recém-lançado “Diários 
Intermitentes”, que traz os 
arquivos pessoais do eco-
nomista, com as anotações 
registradas ao longo de seis 
decênios e meio de sua vida, 
entre 1937 a 2002.  

Para homenageá-lo, en-
fi m, selecionamos trechos 
de um ensaio autobiográfi co 
em que Celso Furtado iden-
tifi ca as três correntes prin-
cipais que exerceram, desde 
cedo, infl uência intelectual 
decisiva em sua formação, 
a par da paixão pelas letras.

Este ensaio, “Aventuras de 
um economista brasileiro”, 
foi escrito em 1972, a pedi-

do da Unesco. A instituição 
completaria, no ano seguin-
te, 25 anos, e encomendara 
a um seleto grupo de cientis-
tas sociais um ensaio de ca-
ráter pessoal. Furtado, o úni-
co brasileiro a fi gurar entre 
os convidados, rememora, 
num tom confessional, des-
de os seus tempos de meni-
no assustado com a chegada 
ao sertão dos cangaceiros de 
Lampião, aos seus anos de 
aprendizagem. Destacamos 
o último parágrafo, em que 
o autor traça o retrato típi-
co do intelectual nos países 
subdesenvolvidos, e que per-
manece, notará o leitor, pere-
nemente atual.
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