As dificuldades de efetivacao da democracia: os
desafios da reslstencia a mudanca politica no Brasil na obra de Celso Furtado"

Maria Jos e de Rezende'
Uni versidade Estadual de Londrina

Resumo
M apear a problematica da resistencia arnudanca politica no Brasil e objetivo central deste artigo.
As impossibilidades e as dificuldades de implernentacao de urn padrao de organizacao social inclusivo foram os grandes desafios enfrentados pel os homens de ciencia
e de acao no decorrer do seculo
XX. A constituicao de uma sociedade dernocratica no plano politico
e social foi apontada por Manoel
Bomfim, Fernando de Azevedo
e Celso Furtado como condicao

Abstract
The aim of this paper is to
map out the problem of resistance
to political changing in Brazil. The
difficulties and the impossibility of
implementing a new pattern of social organization based on inclusion have been the main challenges
faced by men of science and action
during the 20th century. The construction ofa democratic society on
the political and social scenarios has
been pointed out b y Manoel
Bomfim, Fernando de Azevedo and
Celso Furtado as the essential

• Resistence (0 change in Brazil: a discu ssion about the dit1iculties of democracy effectuation
in Celso Furtado' s work
1 Endereco para cor respondencias : Rua Pio XII, 335, ap.l l 04, 86020 -914, Londrina, PR (emoil: wld@ran tac.ne t).
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essencial para reverter 0 modelo
concentracionista da renda. Em
razao de nao ser possivel, no ambito de um artigo somente, apresentar as discussoes desses tres
pensadores, optou-se por demonstrar que, nas reflexoes de Celso
Furtado, as dificuldades de publicizacao dos embates entre os interesses diversos constituiam um
dos problemas fundamentais da
nao-efetivacao de uma sociedade
democratica no Pais.

condition to subvert the model based on the concentration of income. Since it is not possible in the
space of a single paper to present
the thoughts ofthese three authors,
this paper will be restricted to
show that in Celso Furtado's elaborations, the difficulties for
making public the duel between
the different interests have been
one of the fundamental problems
for not making effective a democratic society in Brazil.

Palavras-chaves: Democracia; Keywords: Democracy; changing;
mudanca; resistencia,
resistance.

A resistencia

a mudanca social a partir

da decada de 1950

o

s estudos sobre 0 modo de processamento das mudancas sociais no
Brasil revelam as multiplas dificuldades de efetivacao de procedimentos, de atos e de acoes que apontam na direcao da viabilizacao da
democracia no Pais. Embora haja varies interpretes do Brasil (Euclides
da Cunha, Manoel Bomfim, Fernando de Azevedo, Sergio Buarque de
Rolanda, Raimundo Faoro) que se ativeram ao problema do emperramento social e politico brasileiro, esta analise restringe-se as discussoes
de Celso Furtado, em razao de suas reflexoes sobre 0 modo de sedimentacao de um amplo processo de resistencia a mudancas capazes de bloquear as acoes perpetuadoras de urn modo de governar oligarquico, personalista e clientelista. Tais acoes sao caracteristicas essencialmente
definidoras de urn padrao de dominio que tern eliminado, seculo apos
seculo, decada apos decada, a possibilidade de emergencia de uma sociedade fundada na publicizacao das relacoes sociais e na construcao de
agentes capazes de balizar a acao dos setores dirigentes.
Nos escritos de Celso Furtado, as ciencias sociais brasileiras encontram subsidios para problematizar as impossibilidades de efetivacao
da democracia no Brasil, as quais sao oriundas do subdesenvolvimento
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como forma de organizacao social potencializadora de urn padrao de
dominio estruturador de relacoes de poder, de mando e de decisao, capaz de refutal' e controlar todos os processos de mudanca que se voltam
aos interesses coletivos da nacao. Suas reflexoes, por urn lado, ao privilegiar os processos de resistencia a mudanca, elucidam 0 modo de processamento das acoes politicas dos setores preponderantes e, por outro,
ao destacar a atuacao dos diversos outros grupos sociais, demonstram
como se configuraram, ap6s meados do seculo XX, as acoes dos setores
que se empenharam em adentrar a arena politica e balizar as acoes dos
estratos que resistiam as mudancas (politicas, sociais, economicas e culturais) desencadeadas pela urbanizacao e pel a industrializacao que se
sedimentaram a partir de 1930. As obras sobre 0 periodo de 1950 a 1964
sao as que mais bern exemplificam esse empenho em mapear as acoes
dos inumeros setores preponderantes e nao-preponderantes na geracao,
tanto de impulsos quanto de controle das mudancas sociais.
Suas discussoes acerca do processo de resistencia a mudanca que
floresceram principalmente na decada de 1950 fomecem elementos essenciais para uma compreensao sociol6gica das acoes empreendidas
pelos segmentos oligarquicos como resposta aos avances democraticos
que se efetivaram naquele momento. As transmutacoes que ocorreram
na sociedade brasileira que se urbanizava e se industrializava potencializaram as acoes de contencao, de controle e de rechacamento das
reformas de base, que tenderiam a aprofundar as modificacoes substantivamente redefinidoras do Pais nas diversas esferas da vida socia1.
As analises de Celso Furtado oferecern subsidios para uma teoria
social da mudanca, uma vez que ele desenvolve ampla reflexao sobre os
processos de resistencia, nos anos 50 do seculo XX, dos setores arcaicos (latifundiarios, por exemplo), que eram atingidos pela potencializacao das lutas sociais e das reivindicacoes de urn numero cada vez maior
de segmentos da sociedade civil que se empenharam em balizar os processos de mudanca politica e social em andamento antes de 31 de marco
de 1964 (FURTADO, 1997; 1997a; 1997b; 1997c).
Ao problematizar teoricamente a resistencia dos setores preponderantes, em vista das acoes politicas desencadeadas, principalmente
no Nordeste do Pais, Celso Furtado construiu urn campo no qual as
ciencias sociais no Brasil devem ainda colher muitos frutos, no que
tange a compreensao da sociedade brasileira. Para que isso ocorra,
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faz-se necessario resgatar nao somente as questoes 1evantadas por Furtado acerca das acoes politicas dos segmentos oligarquicos, mas tambem as
dos dernais setores sociais. Se, na decada de 1950, ele parecia crer que
principalmente os setores ligados aos interesses oligarquicos desencadeayam processos continuos de rechacamento da democracia, nas decadas
seguintes, ele reviu esse entendimento, 0 que se deu, principalmente, em
razao do apoio dos setores empresariais urbanos ao golpe militar de 19642 •
Celso Furtado, em analise recente sobre 0 periodo de 1950 a 1964,
aponta para alguns equivo cos, em seu entendimento anterior, acerca das
acoes de resistencia as mudancas democratic as. Num primeiro momento, ele supunha que elas viriam essencialmente dos setores ligados aos
oligarcas. Num segundo , ele verificava que os rechacamentos a tais
mudancas vieram deles tambem, mas em associacao com os empresarias urbanos, au seja, os setores mais modernos da economia industrial , os
quais se aliaram aos grupos autoritarios e participaram ativamente da
consecucao e manutencao da ditadura militar no Pais.
Alem dessas questoes, Celso Furtado elaborou tambern uma reflexao minuciosa sobre 0 papel do Estado nas sociedades subdesenvolvidas. Esse ultimo nao se haveria voltado , ate entao, para a consecucao de
qualquer projeto naciona1 que integrasse, de fato, 0 Pais. Para veneer
tais amarras , era necessaria que todas as forcas progre ssistas apoiassem uma mudanca social dirigida pelo Estado. A efetivacao da democracia no Brasil dependia inteiramente disso, a seu ver.
A reflexao de Celso Furtado sobre a resistencia a mudanca tern 0
merito de trazer a tona a acao das forcas sociais que tiveram papel
fundamental tanto no processo de impulsionar quanta no de frear e destruir as possibilidades de construcao de uma nova reconfiguracao social.
No que consistia essa ultima para eIe? Consistia em:
[...] um amplo pro cesso de mudanca social, todo
ele orientado para recuperar 0 atraso politico e
abrir espaco a jim de que parcelas crescentes da
, Celso Furtado trac ava uma linha divisoria definida entre os interesses oligarquicos e os
modernos empr esariais. Ele parecia crer, nos anos 50, que a economia urbana industri al
tenderia a se opor politicamente aos setores arcaicos da economi a. Essa analise diverge
significativa mente da de Gilberte Freyre que, nas obras Ord em e p rog resso ( \ 962) e
Sobrados e mucambos ( \96 1), dernonstrou que 0 oligarquisrno, 0 patriarealismo, 0 nepotismo, 0 famil ismo haviam adentrad o 0 mundo urbano, penetrando nas novas formas de
configuracoes sociais.
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populacdo regional assumisse tu na plenitude os
direitos de cidadania. Verda deiras mudan cas niio
poderi am vir seniio da renovaciio dos quadros
politicos, CO //l 0 aumento de sua representatividade e a rej eiciio, para um desvii o da historic , das
velhas oligarquias (FURTADO, /997d, p.35).

Celso Furtado voltou-se para a compreensao da s formas de manifestacao do s atra sos politicos no Nordeste br asileiro. Quanto ao restante
do Pais, ele dizia que nao se sentia a vontade para opinar, Em Seca e
poder, de 1998, eIe afirma :
sei dizer 0 que e atrasado em Siio Paulo.
A politica representa tnuito nienos para lima regiiio rica do que p ara utna reg iiio como 0 Nordeste, que depende bastante do gov erno. A politica
de um estado como 0 Rio de Janeiro emu ito autonoma, 0 estado e rico [. ..]. Silo Paulo nem se fa la.
A aciio do go verno Federal nessas regi oes mais
desenvolvidas e com pletnentar; niio e essencial.
Port anto, a responsabilidade tnaior e CO//l respeito a essas regiiies mais pobres. Em reg iiies subdesenvo lvidas como a Am azo nia e 0 Nordeste, a
aciio do go verno ef undamental, porqu e esses problemas siio estru turais . E, tratando-se de pr oblemas estrutu rais, so a actio politica resolv e (FURTADO,1998,p.52).
[. . .] /lOO

Deter-se-a este arti go nas di scu ssoe s de Ce lso Furtado sobre os
aspectos definidores do s atrasos politicos potencializadores da resistencia a mudanca na regiao Nordeste , uma vez que , principalmente na
dec ada de 1950 e 1960, ele esteve voItado tanto ao combate desses
atrasos nessa regiao, medi ante aco es postas em andamento pela Operacao Nordeste e pela Sud ene (Superintendencia pa ra 0 Desenvolvimento do Nordeste ), quanto ao exercicio de pesquisar os fundamentos
e as con sequencias do atr aso politico no pr ocesso de manutencao de
urn dado padrao de organizacao social autoritar io, personalista e clientelista que vigia naqueIa reg iao.
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A atyao da oligarquia nordestina no processo de resistencia

a mudanca

As analises acerca da resistencia a rnudanca concentram- se, em
seus escritos, principalmente no modo de acao politica da oligarquia nordestina que, na decada de 1950, agia visando a impedir 0 flor escimento
tanto de acoes govemamentais que tentavam industrializar a regiao, por
meio da Sudene, quanto de acoes dos setores populares que se empenhavam em desmantelar a estrutura agraria semifeudal ainda prevalecente na esfera politica.
Observe- se que Cel so Furtado criticava as interpretacoes assentadas na pr es suposicao de que 0 processo de coloni zacao reproduziu no Pais uma forma de feudalismo . Em Form aciio economica
do Brasil, cuj a primeira edicao foi em 1959, ele defend eu a tes e de
que desde os prim6rdios se con sti tuiu aqui urn sistema ec ono mico
nao- autonorno, incapaz de gerar int em amente impulsos de cres cimento a partir do s excedentes gera dos na Colonia, ma s totalmente
distinto do feudali srno". No entanto, em Di aletica do desen vol viment a , el e argumentava que ha via ate 1930 urn sistema politico semifeudal no Pais, chamando a atenc ao para a necessidade de di stinguir a es fer a economica da esfera politica, po is, se na primeira nao
havia sequer resquicios de uma estrutura feudal , na segunda er a evidente a existencia de relaco es de pes soalidade e de dependencia,
que serviam como sustentaculo de urn pad rao de dorninio seme lhant e
ao padrao de dominio vigente no feud alismo.
o desmantelamento desse sistema de poder que se escorava
num tipo de mando arcaico ter-se-ia dado, a partir de 1930 , em razao
da intensificacao do desenvolvimento industrial e da agudizacao das
ten so es sociai s que colocavam em xeque urn dado sistema politico
ol igarquico, po ssu idor ainda de uma margem de acao significativa ,
, "A natureza puramente contabil do fluxo de renda dentro do sctor acucareiro tern induzido
muita gente a su por que era essa uma economia de tipo semi feuda l. 0 feuda lismo e um
fen6meno de regressao que traduz 0 atrofiamento de uma estrutura econornica. Esse atrofiamento resulta do isolamen to imposto a uma economia, isolamento que engendra grand e
dimin uicao da produ tividade peJa impossibiJidade em que se encontra 0 sistema de tirar
part ido da especializacao e da divisao do traba!ho que Ihe permi te 0 nive! da tecnica j a
alcancado , Ora, a unidade escravista (estabelec ida no Brasil) pode ser apresentada co mo urn
caso ext remo de espcci alizacao econ6mica. Ao inverso da unidade feudal, ela vive tota lmente volta da pa ra 0 merca do externo" (FURTADO, 200 0, p.54 ).
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por meio de mecanismos de refutacao das pressoes das novas forcas
politicas que ganharam espaco a partir do processo de industrializacao e
de urbanizacao", Tais forcas politicas eram "tolhidas por urn marco institucional que assegurava 0 controle de parcela substancial do poder aos
grupos representativos da velha estrutura" (FURTADO, 1964, p.l1 0).
Ressalte-se que, para Celso Furtado, a analise da sedimentacao
de processos de resistencia a mudanca devia supor como ponto de
partida que 0 poder econornico e 0 poder politico eram faces da mesrna moeda (FURTADO, 1997d) e que constituiram historicamente a
petrificacao do status quo das oligarquias. Tanto em A fantasia desfeita quanta em Dialetica do desenvolvimento, ele demonstrava como
se havia formado, ao longo dos seculos, urn padrao de organizacao
social e de dominio politico excludente e autoritario que se prolongava
seculo xx adentro.
Ele destacava, porem, que a petrificacao, na regiao Nordeste, de
uma politica predat6ria das elites ter-se-ia consolidado essencialmente
quando as secas no final do seculo XIX (1877-1879) tomaram-se problema a ser resolvido pelo govemo central. Como se deram as acoes
desse ultimo? Pela construcao de acudes e distribuicao de alimentos.
Tais operacoes reforcaram 0 status quo, a medida que 0 poder dos
latifundiarios se ampliava, em razao do fortalecimento do localismo. As
autoridades regionais intermediavam as relacoes com 0 govemo federal
em favor dos interesses oligarquicos, que se fortaleciam continuamente
ao utilizar dinheiro publico para realizacao de obras que os etemizavam
em posicoes de mando. A luta politica, ate a decada de 1950, era expressao de urn embate entre as divers as faccoes oligarquicas pelo controle
de verbas, por exemplo, do govemo federal.
Nordeste estava, entao, mergulhado numa profunda situacao de
subdesenvolvimento em que se somavam, em meados do seculo XX, 0
imobilismo politico-social- ja que as estruturas politicas e economicas
existentes nao possibilitavam 0 rompimento com a dificuldade de organizacao para a acao contestadora e reivindicativa - e a estagnacao geral.
Os contomos dessa ultima pareciam mais e mais evidentes amedida que
a industrializacao avancava no Sudeste.

°

4

Em A fantasia desfeita, Celso Furtado afirma que a "reproducao tardia do cicIo de industrializacao orientada para a formacao do mercado interno" e "a substituicao de importacoes" sao
os dois traces do desenvolvimento econ6mico a partir de 1950 (FURTADO, 1997d, p.57).
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Eram visiveis varies descompassos. Um primeiro, de carater
mais amplo, ligava-se ao fato de que, enquanto 0 Brasil ampliava
seus passos rumo a uma industrializacao mais efetiva - visando a
produzir mudancas sociais significativas, tais como a expansao das
cidades, das classes medias e de um parque industrial integrado (FURTADG, 1997b) -, os paises ja desenvolvidos deram uma guinada,
intentando fazer prevalecer 0 fat or tecnologico no novo padrao de
desenvo1vimento industrial que tomava corpo nas nacces ja industrializadas". Urn segundo descompasso de carater interno Iigava-se as
disparidades regionais que 0 tipo de desenvolvimento industrial protegido pelo Estado produzia.
A industrializacao protegida favorecia indubitavelmente a regiao
Sudeste, visto que:
[. ..) provocava transferencias inter-regionais de
recursos que tendiam a minar 0 sentimento de solidariedade nacional". A opiniiio de que a industrializaciio estaria sendo utilizada em beneficia
de certas regioes com 0 sacrificio de outras comecava a penetrar no discurso politico de lideres
nordestinos no final dos anos 50 (FURTADO,
1997d, p.61).

Numa conjuntura em que eram evidentes 0 crescimento econornico, a euforia empresarial e as repercussoes positivas e negativas do processo de industrializacao que estava em marcha, os descontentamentos sociais advindos das disparidades regionais, a acumulacao da divida externa, 0 aumento do desemprego, a reducao
dos salaries etc. fizeram florescer, na regiao Nordeste, a partir das
eleicoes de 1958, uma oposicao aberta ao governo de J. Kubitschek.
No Brasil, como afirmava Celso Furtado, 0 desenvolvimento industrial ap6s 1950 nao
fundou urn processo de criacao, no ernpresario local, de uma mentalidade voltada para a
iniciativa de producao tecno16gica. Esse ultimo, em vista de ter tide a seu a1cance a
tecnologia importada, passou a vel' a tecnologia como item que se adquire no supermercado e nao como algo no qual se investe para potencializacao e consolidacao industrial
(FURTADO, 1997d).
(, Em A fantasia desfeit a, Furtado argumenta que as barreiras protecionistas impunham a
regiao Nordeste a obrigatoriedade de adquirir alguns produtos no centro-sul e nao mais no
exterior, 0 que levou a perdas para a regiao, pois alguns produtos tinham os precos mais
baixos no mercado exlerno (FURTADO, 1997d).

5
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Segundo ele , os novos governadores populistas atacavam 0 governo
federal por nao combater adequadamente 0 desperdicio do dinheiro
publico, 0 anacronismo das estruturas sociais e a exploracao do Nordeste, advinda do modele de indu strializacao colocado em marcha no
centro-sul.
Celso Furtado argumentava que os espacos abertos pela politica
populista potencializaram as organizacoes dos movimentos (as ligas camponesas, por exemplo), que indicavam 0 surgimento de uma nova reconfiguracao das forca s socia is. Sua analise nao vinha somente da observayao de urn pesquisador, mas tambem de sua atuacao primeiramente junto ao BNDE (rio grupo de trabalho volta do para 0 Nordeste) e depois
como chefe da chamada Operacao Nordeste, estabelecida por JK na
tentativa de dar resposta as crit icas que insistiam em que a regiao estava
abandonada pelo govem o federal.
No entanto , ao desenvolver seus trabalhos na regiao Nordeste, 0
que ele de fate con statava? Em primeiro lugar, a situacao de fome que
imperava na maior parte da populacao rural , em segundo, que a acao do
poder publi co federal no combate as calamidades sociais reproduzia e
ampliava as estruturas tradicionais, os currais eleitorais, 0 clientelismo, 0
personalismo ,o mandonismo etc.
Todas as acoes que tentassem transmutar esse quadro seriam, entao , amplamente combatidas pelas oligarquias que investiam todos seus
esforcos para controlar as verb as publicae e fazer delas alimento para
uma estrutura decadente e retr6grada. "A acao do govemo, sob controle
da class e lati fundiaria, reforcava as estruturas existentes e agravava os
efeitos sociais da seca" (FURTADO, 1997d, p.n). 0 desafio para todo
tecnico comprometido com mudar esse quadro era de proporcoes gigantescas . Foi nessa condicao que ele disse ter tornado contato com um
amplo pr ocesso de resistencia por parte das forcas oligarquicas, as qua is
contavam com expressiva bancada no Congresso Nacional. Tais forcas
politicas esta vam empenhadas em garantir os meios pos siveis para derrotar qualquer mudanca que pretendesse redefinir 0 modo de processamen to da relacao entre a esfera publi ca e a esfera privada.
o recrudescimento da resist enci a a mudanca era visivel no medo
dos setores oligarquicos diante das reivindi cacoe s das Ligas Camponesas. No final da decada de 1950 e inicio da de 1960, a refutacao dos
processos de transmuta cao, por aqueles grupos, dava-se , por urn lade,
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min ando as reformas propostas pel a Operacao Nordeste? e, por outro,
atacando e reprimindo as reivindicacoes dos camponeses que constituiam urn movimento social de grande significado na regiao.
A resistencia a mudanca, por parte dos setores oligarquicos nordestinos, ficaria ainda mais acentuada a partir de 1959, com a criacao da
Sudene, que propunha uma "politica de industrializacao [que] visava 0
triplo objetivo de dar emprego a essa massa de subempregados, criar
uma classe dirigente nova, imbuida de espirito de desenvolvimento, e
fixar na regiao os capitais formados em outras atividades economicas
que [...] tendiam a emigrar" (FURTADO, 1997d, p.95).
Por que recrudescia a resistencia a tais mudancas? Evidentemente, a refutacao desse processo pelas oligarquias estava motivada pelo
fato de que seus interesses pessoais seriam frontalmente atacados. Isso
ocorreria em razao de uma politica que se empenharia em desmantelar a
utilizacao do dinheiro publico "na perpetuacao de estruturas anacronicas
e anti-sociais" (FURTADO, 1997d, p.97).
A Opcracao Nordeste, em 1958, constatava 0 absurdo a que havia
chegado a rna utilizacao do dinheiro publico nos projetos de irrigacao, por
exemplo. govemo federal financiava tais projetos, que nao significaYam, sob quaisquer aspectos, melhoria nas condicoes de vida da populacao. Celso Furtado (1997 d, p.108) afirma que era facilmente verificavel
a aberta utilizacao do dinheiro publico para enriquecimento pessoal, 0
qual era ostentado em vidas luxuosas que as elites locais levavam, "E
tudo contribuia para reforcar a estrutura fundiaria. As vultuosas aplicacoes do governo federal de nada serviam para minorar a crise de alimentos, principal problema criado pel as secas".
A resistencia a qualquer mudanca desse grupo social beneficiado pelo
dinheiro publico, oriundo da chamada "Industria da seca'", tomou proporyoes cada vez maiores no final da decada de 1950 e inicio da de 1960.

°

A Operacao Nordeste foi estabelecida pelo govemo federal, em 1958. JK nomeou Celso Furtado para
comandar os trabalhos naquela regiao. Segundo esse ultimo, essa operacao tinha como objetivo
primeiro a luta contra a politicagem que alimentava as acoes politicas. Veneer aquelc modo de operar
a vida politica nao era de fato facil, pois significava enfrentar uma super-represcntacao que distorcia
qualquer acao que cornbatia uma estrutura de poder sedimentada. "Os planos seriam formulados
tendo na devida conta 0 esforco realizado pelo estados, 0 govemo federal disporia de instrumentos
para intluir na aplicacao desses recursos, fazendo prevalecer uma otica regional. 0 objetivo era
fortalecer os governadores, introduzir 0 espirito regional em todos os debates e libertar a aplicacao
dos recursos federais da politicagem local" (FURTADO, 1997d, p.89).
s Industria da seca foi a designacao que 0 jornalista Antonio Callado deu a esse processo de enriquecimento das elites locais com os projetos que supostamente combatiam os efeitos da seca.
7
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Quais mudancas estavam no horizonte naquele momento? Segundo
Celso Furtado, uma modificacao economica fundamental que se delineava pel a intervencao da Operacao Nordeste, programa do govemo
federal, era a criacao de uma "classe de agricultores [...] organizados
em unidades familiares" (FURTADO, 1997d, p.l 08), empenhados em
cultivar uma nova agricultura irrigada que elevaria a renda de uma
parcela expressiva da populacao nordestina. Outra mudanca em curso
estava na busca de uma qualificacao desses agricultores, para que e1es
pudessem autodirigir-se. Isso era essencial, visto que a tutela dos grandes
proprietaries conduziu essa parcela da populacao it apatia, it falta de
perspectiva e de confianca em sua capacidade de romper com as condicces de estagnacao e miseria.
Assim como Manoel Bomfim (1868-1932), emA America Latina:
males de origem, de 1905, Celso Furtado ressaltava que 0 desejo de
mudanca tern de ser criado socialmente", As transformacoes no campo
economico e politico que ele propunha, it frente da Operacao Nordeste,
visavam a potencializar 0 proprio desejo de transmutar uma ordem negadora de quaisquer possibilidades de transfiguracao social. Einteressante
ressaltar que esses elementos levantados por ele, acerca das decadas de
1950 e 1960,ja erampostos em relevopor Bomfimno comeco do seculo
xx. Esse ultimo afirmava:
Facamos a campanha contra a ignortincia;
niio 1111 outro meio de salvar esta America. Os
paliativos, expedientes, empirismos e sagacidades politicas ja deram 0 que poderiam dar.
Esse progresso, que uns resumem nas cifras dos
orcamentos, e outros no numero de navios, e
outros na extensiio das minas em exploraciio, niio
so mal definido, fugaz e ilusorio. 0 progresso
hit de ser da propria so ciedade, no sell todo;

e

e

, Assinale-se que a perspectiva de Manoel Bomfim e bern diferente da de Celso Furtado quanta
ao modo de agir dos fazendeiros do cafe. Enquanto Furtado via, em Formaciio economica
do Brasil, 0 fazendeiro como urn empreendedor, Bomfim via-o como urn paras ita
(130MFIM, 1993). Durante 0 seculo XIX tinha sido ele parasita do trabalho escravo e ap6s
a abolicao se tornou urn parasita do Estado. 0 problema da nao-industrializacao do Pais
devia-se tambem ao fato de ser 0 fazendeiro urn atrasado num "regime arcaico de lavoura,
man tendo 0 fazendeiro no seu tipo - parasita, ignorante, ocioso, muito contente de viver
das diferencas entre 0 preco do cafe e 0 salario do trabalhador" (BOMFIM, 1993, p.179).
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e isto s6 se obtem pela educaciio e cultura de cada
elemento social. Niio se eleva 0 meio sent melhorar os individuos, niio lui progresso para quem
seja incapaz de compreende-lo e deseja-Io, preve10 e busca-lo!" (BOMFIM, 1993. p.330).

Diante de projetos que acenavam para a possibilidade de uma
reconfiguracao social, nao tardaram a ganhar terreno as articulacoes
das forcas sociais defensoras da manutencao do status quo dentro e
fora do Congresso Nacional. Ficava evidenciado que se mantinha, em
meados do seculo XX, 0 mesmo empenho de resistencia a mudanca
que se havia sedimentado no Pais desde a Independencia, Os textos
Da Independencia a Republica, de Euclides da Cunha, e 0 Brasil
Nacdo, de Manoel Bomfim, retrataram esse processo de refutacao
das mudancas que ganhou contomos nitidos a partir de 1822. Ambos
demonstraram como as forcas sociais preponderantes agiram, dec ada
apos decada, para controlar e refutar modificacces substancia1mente
redefinidoras da vida social, econornica e politica brasileira (CUNHA,
1966; BOMFIM, 1931).
Para veneer a resistencia das forcas ligadas aos interesses oligarquicos, Ce1so Furtado, no final dos anos 50 do seculo passado, considerava
que uma das vias possiveis seria a construcao de uma mudanca dirigida
pelo Estado, com 0 apoio das forcas progressistas das diversas regioes".

'0

Mediante a Obra Formaciio econoniica do Brasil, publ icada pela primeira vez em
1959,pode-se fazer a seguinte indagacao: por que Celso Furtado nao via possibilidade de
modificacao da situacao do negro liberto, dando-lhe uma formacao que 0 levasse a se inserir
nas atividades economicas realizadas pelos migrantes? Ao expor as vantagens do trabalhadol' europeu sobre 0 negro liberto, ele reproduzia inumeros argurnentos que desqualificavam
inteiramente 0 negro para as atividades desenvolvidas nas fazendas de cafe. Para e1e, 0
negro teria tido uma vida que 0 desaparelhou inteiramente para responder aos estimulos do
trabalho livre. Por que nao considerar possivel, no imediato p6s-1888, como fez Manoel
Bomfim, em A America Latina: males de origem, instruir 0 negro, dar-lhe formacao
tecnico-profissional? Um dos pontos mais discutiveis dessa obra de Furtado e sua filiacao a
uma perspectiva que supunha que os negros tin ham "rudimental' desenvolvimento menta!", que limitava "extrernarnente suas necessidades" (FURTADO, 2000, p.144). Esse tipo
de analise e extremamente cornplacente com os grupos dirigentes no final do seculo XIX,
que se voltaram somente para seus interesses de ganho e de lucratividade.
11 As forcas progressistas da regiao Nordeste vinharn-se manifestando favoravelmente as
atividades da Operacao Nordeste. Dentre elas, estavam lideres de sindicatos de trabalhadores, de estudantes, de entidades de classes etc.
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Ele defendia uma mobilizacao politica do centro-suI, principalmente no
Congresso, contra a oligarquia nordestina que, naquele momento, empenhava-se em destruir nao somente os movimentos camponeses como
tambem a atuacao dos tecnicos", primeiro, da Operacao Nordeste" e,
depois, da Sudene'".
Como as diversas forcas progressistas poderiam lutar para a efetivacao de medidas que levassem it reversao do subdesenvolvimento?
Era condicao essencial para isso a expansao da democracia brasileira, a
qual deveria assentar-se no rompimento da tutela populista que se instaurou a partir de 1930. Todavia, uma parte dos segmentos progressistas
tinha dificuldade de visualizar modos de acoes fortalecedoras de praticas que fossem capazes de por em xeque as condicoes de atraso economico e politico. 0 grande desafio que se colocava aos setores voltados
para a construcao da democracia era 0 seguinte: como reconstruir urn
processo politico de enfrentamento, se os grupos oligarquicos travavam
no parlamento uma verdadeira batalha para impedir 0 florescimento de
toda reforma institucional?
o pensamento e as acoes politicas progressistas estavam diante de
uma enorme tarefa, ja que teriam de identificar os inumeros problemas
economicos, sociais e politicos que se acumularam atraves dos tempos.
Nao bastava, porem, reconhece-los, havia a necessidade de formular pIanos de intervencao capazes tanto de enfrentar os setores preponderantes
e seus pIanos de resistencia quanta de lidar com as multiplas heterogeneidades e exclusoes sociais arraigadas no Pais ao longo de varies seculos.
l' Urn dado que Furtado ressaltava era a escassez de tecnicos para implementar trabalhos que
fossem condizentes com 0 combate ao subdesenvolvimento. Ele dava como exernplo a
quase inexistencia de alunos de agronornia advindos de outra classe que nao ados proprietarios. Os mhos ou os netos dos grandes latifundiarios nao se tornariam tecnicos comprometidos com a reforma agraria, dizia ele. Era necessario formar tecnicos capazes de
questionar 0 modele vigente (FURTADO, 1997d).
13 0 senador paraibano Argemiro de Figueiredo, representante dos interesses Iigados a Industria da Seca, desencadeou uma campanha difamatoria contra Celso Furtado, 0 coordenador
da Operacao Nordeste. Esse ultimo era apresentado como agente da Internacional Comunista. Fazendo isso, aquele senador tentava plantar a ideia de que Furtado era urn agente da
Uniao Sovietica infiltrado na regiao, para dar melhores condicoes de acao para os movimentos camponeses. Essa acusacao tinha peso significativo, num momento em que os
militares "viam nos movimentos camponeses a ameaca maior a 'tranqUilidade social' na
regiao" (FURTADO, 1997d, p.112).
14 As forcas oligarquicas lutavam, por exemplo, para tirar 0 DNOCS (Departamento Nacional
de Combate a Seca) do gerenciamento da Sudene. Elas recusavam qualquer controle e coordenacao dessa ultima sobre aquele orgao (FURTADO, 1997d). As razoes disso eram 6bvias.
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Os setores progressistas - comprometidos com 0 combate a exclusao social e politica e ao oligarquismo - tinham clareza quanto adimensao da luta que era necessario travar no Pais naquele momento?
Obviamente, nao, No livro A fantasia organizada, Celso Furtaddafirmaya que a construcao de acoes progressistas era dificilima, em vista
ate mesmo da precariedade politico-institucional que vigorava em meados do seculo xx. A clareza quanto aos caminhos que deveriam ser
seguidos para evitar inumeros equivocos que poderiam advir dos pIanos
de intervencao social tinha ainda de ser construida ao longo de decadas.
Os enganos poderiam ser menores , desde que as acoes fossem estabelecidas com objetivos de lange prazo.
Os enfrentamentos na esfera da politica institucional, da sociedade
civil , dos partidos, dos governos, das instituicoes e da burocracia teriam
de ser duradouros, portanto, os individuos e os grupos teriam de apresentar disposicao para uma luta que duraria decadas. Observe-se que Celso
Furtado tinha essa expectativa no decorrer da decada de 1950 e no inicio
da de 1960, a qual foi destruida pelo golpe rnilitar de 1964, que amordayOU todos que estavam, ate entao , ernpenhados no combate as iniquidades sociais sedimentadas no Pais .
Nas obras A fantasia organizada, A fantasia desfeita e Brasil:
a construciio interrompida, Celso Furtado afirmava que e precise desvendar as atuacoes singulares de todos os segmentos sociais para compreender em quais momentos a nacao teve ou nao condicoes de combater 0 subdesenvolvimento. Os embates entre as diversas forcas sociais
colocaram ou nao em marcha processos de mudancas sociais e politicas. Evidentemente, as pr6prias forcas progressistas tinham de dotar-se
de percepcao mais acurada acerca dos caminhos que deviam ser tornados para enfrentar as condicoes de servidao e de exclusao a que estava
submetida uma parte expressiva da populacao brasileira.
Esse enfrentamento era de ampla dimensao, 0 que ele dizia perceber nitidamente em razao de sua atuacao a frente da Operacao Nordeste e da Sudene . Empenhados em combater as mudancas propostas por
Celso Furtado, como Superintendente da Sudene, nao estavam somente
os usineiros. Contra ele estavam tambem os lideres da UDN, que desejavam colocar um de seus membros naquele orgao, e os representantes
de empresas estrangeiras, que estavam indignados com a atuacao de
Furtado no BNDS , por ele colocar-se frontalmente contra 0 emprestimo
de dinheiro publico ajuros negativos para esses grupos .
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A Sudene, que tinha como meta principal "formular uma politica de
desenvolvimento para 0 nordeste"15(FURTADO, 1997d, p.133), passava
a ser observada pelo govemo norte-americano, em 1960-1961. Segundo
Furtado, esse ultimo desejava colocar em andamento, naquela regiao, 0
plano de modernizacao da America Latina por meio do programa denominado "Alianca para 0 Progresso". Imediatamente ficava evidenciado, argumentava Furtado, que a intromissao dos EUA era 0 coroamento de uma
resistencia impar a toda e qualquer mudanca estrutural na regiao. Eles
desejavam controlar todas as atividades, de modo a desmantelar as acoes
substantivamente redefinidoras das condicoes sociais. Todos os projetos
de impacto propalados pelo programa americano iam no sentido oposto ao
da politica estabelecida pela Sudene. Os grandes projetos do govemo dos
Estados Unidos estavam voltados para minar 0 potencial das Ligas Camponesas, as quais a Sudene considerava uma organizacao extremamente
importante,justamente porpressionar a estrutura de poder vigente e desafiar 0 oligarquismo secularmente cristalizado.
contato com documentos desse periodo (por exemplo, 0 relat6rio
de uma subcomissao que compunha a comissao de relacoes exteriores
da Camara dos Deputados dos EUA mencionado em A fantasia desfeita, por Furtado) evidenciava que a Alianca para 0 Progresso procurava
meios de destruir as Ligas Camponesas e 0 faria passando par cima das
autoridades brasileiras que as considerassem organizacoes politicas importantes para 0 desenvolvimento social. Em nome do combate a subversao no continente latino-americano, 0 govemo norte-americano empenhava-se em frear a acao dos tecnicos da Sudene.
Alem das resistencias a mudanca oriundas das forcas intemas, havia
tambem as resistencias das forcas extemas, que sabotavam "uma politica tecnicamente consistente, democraticamente concebida e sancionada pelo Congresso Nacional" (FURTADO, 1997d, p.207). Varias figuras no Pais abracavam as saidas propostas pel os EUA. Enquanto Assis
Chateaubriand e Carlos Lacerda alardeavam, por meio da imprensa, que
Celso Furtado era urn comunista que atrapalhava a realizacao dos planos benevolentes norte-americanos para 0 Pais, os comunistas, em seu
jomal 0 semanario, afirmavam, em primeira pagina, que 0 superintendente da Sudene era urn agente dos ianques.

°

15

0 objetivo primeiro da Sudene era atuar como agencia promotora do desenvolvimento.
Dentre suas atividades, estava a implementacao de projetos de industrializacao que criassem novos empregos na regiiio.
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A direita empenhava-se em destruir as forcas sociais que despontavam no cenario politico. A esquerda considerava que seus membros
deveriam atuar para forcar uma radicalizacao das Ligas Camponesas.
Para a ultima, havia espaco para uma revolucao socialista". "As duas
leituras eram vesgas, pois 0 que estava ocorrendo era a incorporacao ao
processo politico de importantes segmentos da populacao ainda vitimizada pelas sequelas do escravismo" (FURTADO, 1997d, p.213).
exame da vasta obra de Ce1so Furtado, nos diversos momentos,
deixa evidenciado, todavia, que para e1e nao eram apenas a esquerda e a
direita que tinham 1eituras enviesadas daque1e processo. E1e proprio havia cometido equivocos, Dentre eles estava considerar possivel que os
setores empresariais constituidos no processo de industrializacao a partir
de 1930 pudessem constituir uma forca de oposicao politica aos setores
latifundiarios esmerados em co1ocar em pratica inumeras acoes agravadoras das condicoes de subdesenvo1vimento. Outro de seus enganos foi
supor que os setores mais modemos da economia poderiam tanto resistir
as investidas dos setores autoritarios, que preparavam 0 golpe militar de
1964, quanta se transformar numa classe dirigente capaz de formu1ar
projetos transformadores do Pais. E1e diz: "Quando me convenci de que
a classe industrial nascente podia assumir esse pape1 historico, me pus a
trabalhar para forjar os instrumentos de que e1a necessitava para desempenha-lo" (FURTADO, 2002, p.75).
Ele afirma, no livro Em busca de novo mode/a, que somente quando
estava a frente da Sudene, no inicio da decada de 1960, comecou a perceber:

°

[ ..] que as forcas sociais que lutavam pela industrializaciio niio tinham suficiente percepciio da
gravidade do quadro social do pais, e tendiam a
aliar-se ao latifundismo e adireita ideologica contra 0 fantasma das organizacoes sindicais nascentes. Foi quando compreendi que muitas aguas ainda iam rolar antes que emergisse uma sociedade
moderna no Brasil (FURTADO, 2002, p. 76).

'6 A esquerda irritava-se

totalmente com Celso Furtado, que na obra A pre-revoluciio brasileide 1962, afirmava ser fundamental 0 desenvolvimento de acoes transformadoras no
Pais, mas era absurdo sujeitar tais projetos de mudanca a outros paises. Se nao deviamos nos
subordinar aos EUA, isso deveria valer tarnbern em relacao a Uniao Sovietica. Nesse texto,
Furtado fazia contundente critica ao coletivismo autoritario, ao marxismo, leninismo e it
supressao das liberdades individuais (FURTADO, 1962).

1"0,
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inicio da decada de 1960: equivocos politicos, resistenclas as
mudancas e 0 golpe de 1964

Diante das inumeras resistencias as mudancas, em 1963, Celso Furtado preparou urn documento para ser assinado pelos candidatos aoparlamento que apoiavam as reformas de base (reforma agraria, reforina fiscal, refonna administrativa, reforma universitaria, reforma eleitoral, reforrna bancaria). Tal documento - transcrito na integra na obra A fantasia
desfeita e intitulado Manifesto das [orcas progressistas - visava a firmar urn compromisso dos parlamentares com a implementacao de medidas que levassem 0 Pais ao desenvolvimento social e ao fortalecimento da
democracia. A acao dos parlamentares deveria estar fundada essencialmente nisso. Aqueles que nao cumprissem tais objetivos deveriam ser penalizados e quem deveria fazer isso seriam os eleitores. Furtado afirmava
que esse documento era uma forma de varrer da vida publica os "mistificadores de uma falsa democracia" (FURTADO, 1997d, p.230).
Ern 1963, ele parecia prever que a mistificacao de uma falsa democracia ganharia dimensoes inusitadas com 0 golpe de 1964, que teve
sua pretensao de legitimidade fundada numa suposta verdadeira democracia, que negava toda possibilidade de embate entre as forcas sociais.
Destruiam-se assim, a partir da implantacao do regime militar, as perspectivas das forcas progressistas que se empenhavam em trazer todas
as forcas sociais para a arena politica, visto que seria ali 0 locus, por
excelencia, de producao da mudanca social.
Como agiam as forcas progressistas? Todos seus membros agiam,
de fato, no sentido de refutar a mistificacao da democracia? Segundo
Celso Furtado, nem todos. Muitos deles acabariam por se entregar a urn
jogo personalista, cuja unica preocupacao era cavar espacos politicos
enaltecedores de suas ambicoes pessoais. Isso era gravissimo, num
momenta ern que as instituicoes politicas encontravam-se claramente
arneacadas. Tecia ele, entao, uma critica ao modo de atuacao de parte
das forcas progressistas que, ern determinados momentos, cometiam
equivocos significativos diante de uma situacao que se encaminhava para
a retaliacao dos movimentos sociais e das acoes do governo Goulart
pel as forcas conservadoras e autoritarias.
Celso Furtado considerava equivoco politico tanto serem os membros das Ligas Camponesas convocados para apoiar greves quanta eles
atenderem a tal pedido. Era equivoco tambem que as forcas progressistas
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ligadas ao govemo Goulart apostassem na mobilizacao popular como forma de enfrentar os golpistas. "Mas a verdade eque 0 nucleo golpista mais
duro estava bern informado e devia saber quao ineficazes eram aquelas
massas que Goulart tentava mobilizar" (FURTADO, 1997d, p.268).
Acirravam-se as dificuldades decisorias do presidente Goulart,
amedida que se expandia a crise politica criada por uma ampla coalizao de forcas intemas que 0 imobilizava, a partir de meados de 1963.
Pode-se dizer que Celso Furtado construia uma analise que contern
elementos de uma sociologia configuracional, porque ele concebia as
acoes dos diversos agentes sociais como interdependentes. A imobilidade que ganhava forma naquele momenta advinha de umjogo de
forcas que se estabelecia no Pais e dificultava as acoes do Executivo. Entende-se, entao, que Furtado supunha que esse processo de
emperramento decisorio adquiria contorno mais definido, a medida
que ganhayam terreno acoes de setores militares, empresariais e
politicos, mais e mais condizentes com a proliferacao de atitudes que
tendiam a quebrar a ordem institucional vigente. Assim, 0 golpe ocorreu nao somente porque havia paralisacao nas decisoes, mas tambern porque ele vinha sendo preparado ha quase uma decada (para
Furtado, desde 0 suicidio de Vargas).
Desse modo, a existencia do imobilismo politico que travou os passos
de Joao Goulart e a preparacao do golpe eram interdependentes. A analise
posta nesses termos identifica-se com uma sociologia configuracional, nos
moldes definidos par Norbert Elias, 0 qual afirma: "Por configuracao entendemos 0 padrao mutavel criado pelo conjunto" de atores, ou seja:
[. ..} pelo (0) que eles silo no seu todo. (pela) totalidade das suas aedes nas relaciies que sustentam
uns com os outros. Podemos vel' que (a) configuraciio forma um entrelacado flexivel de tensoes. A
interdependencia dos (agentes), que e uma condiciio previa para que se forme uma configuraciio, pode ser Lima interdependencia de aliados
ou de adversaries (ELiAS, 1999, p.142).

A analise em profundidade do sistemapoliticobrasileirono periodo que
antecedeu 0 golpe levou Wanderley Guilherme dos Santos a afirmar que:
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[. ..] testemunhas cont empordneas, e mesmo alguns
observadores internos ao governo , concordaram,
epo ca do go lpe, ou pOlICO depo is, qu e 0 "espaco para manobras '' p oliticas no fina l do go verno
Goulart havia sido totalmente tom ado pelas lutas, am eacas e cont ra-ameacas das varias facc /ies.
co m pouca , ou nenhuma, oportunidade para a
adociio de novas politicas, urgentemente necesstirias. 0 foco do prolongado debate detinha-se
justamente na configuraciio dessas no vas iniciativas e quanta mais dem orada a resoluciio das
que stiies principais , tnais intensa era a ag itaciio
polltica. 0 diagn ost ico da crise brasileira de 1964
como p aralisia decisoria importante, po is privilegia 0 papel da estrutura do conflito, 0 modo
como esta afetou 0 resultado das int eraciies normalmente de rotin a e como a ten dencia a paralisia reforcou 0 conflito [oo.J. 0 julgamento de que 0
govern o brasileiro estava quase que inteiramen te pa ralltico em /964 implica a admissiio de que
o go /pe militar resultou mais da imobilidade do
govern o Gou lart do qu e de qualquer p olitica coerente p or este patrocinada e ex ecutada (SANTOS, 2003, p.20/-2).

a

e

Ha dis tinco es, evidenteme nte, entre a analise empreendida por
Celso Furtado acerca daquele periodo pre-golpe e a analise de Wanderley Guilherme dos Santos, as quais nao serao aprofundadas no ambito
deste artigo, visto que isso foge ao prop6sito imediato desta reflexao.
Somente a titulo de esc1arecimento , pode-se afirmar que as interpretacoes daquele segundo sao essencialmente sobre 0 siste ma politico brasi leiro e a daq uele primeiro euma tentativa de lancar urn olhar mais amplo
sobre as cond icoes sociais, economicas e politicas, Transparece na analise de W. G. dos Santos que 0 golpe foi-se impondo numa tendencia
cre scente em razao de uma dificuldade de estabelecimento de qua lquer
acao politi ca que respondesse aos desafios colocad os ao govemo naquele momento.
Mesmo distintas, as analises dos dois sao complementares, visto que
Celso Furtado demonstra que, para alem do sistema politico, havia urnbloco
de forcas que se movia fechando as saidas para 0 presidente Joao Goulart.
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A pergunta que se deve fazer e a seguinte: Ravia ainda espacos para
quebrar as resistencias ao govemo Goulart junto as forcas que se impunham contra ele? Esses espacos eram muito exiguos e encolhiam-se em
razao dos equivocos reinantes nao somente no ambito do sistema politico, mas tambem de todas as forcas progressistas organizadas no interior
da sociedade civil. Na relacao populista entre Goulart e as forcas mobiIizadas no Nordeste, por exemplo, na relacao com os militares e na sua
tentativa frustrada de estabelecimento de urn estado de sitio que deixasse claro seu controle da situacao, propagaram-se inumeros equivocos
que compuseram urn quadro propicio ao golpe de 1964 17 • Todas essas
acoes visavam a estancar esse ultimo, mas resultaram em uma exposicao cada vez maior da fraqueza do govemo vigente.
A instalacao dos militares no poder ja indicava, desde os primeiros
instantes, que se quebrava 0 Estado de direito. A ditadura passava a agir
de modo inequivocamente voltado para extirpar toda resistencia da sociedade civil a seus projetos. Por longos anos, esmagava-se 0 direito da
populacao de organizar-se. A paralisia da politica instaurava-se, uma vez
que a dinamicidade da vida politica supoe a acao das diversas forcas
sociais na arena de embates. Expressivamente inspirado em Max Weber (1864-1920), Celso Furtado (1997d, p.301) afirmava:

e

No mundo moderno, 0 Estado uma arena onde
se confrontam os interesses mais diversos. As circunstdncias podem favorecer estes ou aqueles grupos, mas nem sempre sao alheias a vontade dos
atores, como haviamos comprovado com frequencia. Sent ousar; n{IO se conhecem os liinites do possivel, e muita coisa possivel no plano politico se
o povo niio esta privado do direito de organizarse e de participar da contenda.

e

Encerrava-se desse modo nao 0 processo de modernizacao industrial, mas sim 0 processo de modemizacao democratica que Celso Furtado supos ser possivel antes do golpe se efetivar. No imediato pos-1964,
ele parecia nao ver possibilidade de que a ditadura militar levasse adiante 0 proprio processo de modemizacao industrial. Ha, claramente, em
seus escritos, 0 pressuposto de que as reformas que levassem a inclusao
17 "Goulart

estaria cavando 0 pr6prio turnulo ao empenhar-se em dividir as Forcas Armadas"
(FURTADO, 1997d, p.272).

Revista de Ciencias Humanas, Florian6polis: EDUFSC, n.38, p.223-244, outubro de 2005

Maria Jose de Rezende -

243

e it democracia eram condicoes essenciais para 0 prosseguimento da
modernizacao do Pais. Juarez Guimaraes (2000) afirma que, na segunda
metade da decada de 1960, Furtado (1979) aventava a hip6tese de que
era possivel que se instalasse no Pais uma pastorizacao, a qual significava recuo crescente das atividades industriais. No decorrer dos anos seguintes.ja ficava evidenciado em seus escritos (1972; 1974; 1978) que a
sociedade brasileira nao se tomaria pastoril, mas operaria um amplo processo de modernizacao conservadora que aprofundaria a concentracao
da renda, a desigualdade e as dificuldades de democratizacao,

Referencias bibliognificas
BOMFIM, M. A America Latina: males de origem. Rio de Janeiro:
Topbooks, 1993.
BOMFIM, M. 0 Brasil naciio: realidade da soberania nacional. Rio de
Janeiro: Francisco Alves, 1931.
CUNHA, E. Da independencia it republica. In: Obra completa. Rio de
Janeiro: Jose Aguillar, 1966, p.326-376.
ELIAS, N. Introducdo it sociologia. Lisboa: Edicoes 70, 1999.
FREYRE, G. Ordem e progresso. Rio de Janeiro: Jose Olympio, 1962.
FREYRE, G. Sobrados e mucambos. Rio de Janeiro: Jose Olympio, 1961.
FURTADO, C. Em busca de novo modelo. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2002.
FURTADO, C. Forinacdo economica do Brasil (1959). Sao Paulo:
Publifolha, 2000.
FURTADO, C. Seca e poder: entrevista. Sao Paulo: Perseu Abramo, 1998.
FURTADO, C. Entre inconformismo e reformismo. In: Obra autobiografica. Sao Paulo: Paz e Terra, 1997, Torno III, p.9-40.
FURTADO, C. Os ares do mundo. In: Obra autobiografica. Sao Paulo: Paz e Terra, 1997a, Tomo III, p.41-390.
FURTADO, C. A fantasia organizada. In: Obra autobiografica. Sao
Paulo: Paz e Terra, 1997b, Tomo I, p.87-359.
Revista de Ciencias Humanas, Florian6polis: EDUFSC, n.38, p.223-244, outubro de 2005

244 -

As dificuldades de efetivacao da democracia

FURTADO, C. Aventuras de urn economista brasileiro. In: Obra autobiografica. Sao Paulo: Paz e Terra, 1997c, Torno II, p.9-26.
FURTADO, C. A fantasia desfeita. In: Obra autobiografica. Sao Paulo: Paz e Terra, 1997d, Torno II, p.27-306.
FURTADO, C. Brasil: da republica oligarquica ao Estado rnilitar. In:
Brasil: tempos modemos. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979, p.1-23.
FURTADO, C. Criatividade e dependencia na civilizaciio industrial. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1978.
FURTADO, C. 0 mito do desenvolvimento economico. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1974.
FURTADO, C. A analise do "modelo" brasileiro. Rio de Janeiro: Civilizacao Brasileira, 1972.
FURTADO, C. Dialetica do desenvolvimento. Rio de Janeiro: Fundo
de Cultura, 1964.
FURTADO, C. A pre-revoluciio brasileira. Rio de janeiro: Fundo de
Cultura, 1962.
GUIMARAES, J. A trajetoria intelectual de Celso Furtado. In: TAVARES, M. da C. (Org.). Celso Furtado e 0 Brasil. Sao Paulo: Perseu
Abramo, 2000, p.15-32.
SANTOS, W. G. dos. 0 calculo do conflito: estabilidade e crise na
politica brasileira. Belo Horizonte: UFMG, Rio de Janeiro: IUPERJI
UCAM,2003.
(Recebido em agosto de 2004 e ace ito para
publicaciio em marco de 2006)

Revista de Ciencias Humanas, Florian6polis: EDUFSC, 11.38, p.223-244, outubro de 2005

