SOBRE O CENTRO

O Centro, sua criação e evolução
O Centro Internacional Celso Furtado de Políticas para o Desenvolvimento, fundado em 22 de
novembro 2005, tem a missão precípua de participar e enriquecer o debate sobre estratégias
para o desenvolvimento, especialmente o do Brasil e da América Latina, seguindo a linha de
pensamento do seu patrono, Celso Furtado.
Sua criação constitui justa homenagem à memória de um dos maiores economistas do
século XX. Intelectual e homem público, Furtado transformou-se em referência mundial na
luta contra o subdesenvolvimento. Por mais de meio século sua produção intelectual exerceu
uma extraordinária influência na formação da consciência crítica na América Latina. A ele se
deve a compreensão de que as estruturas de poder e de produção precisam ser modificadas
para que o desenvolvimento possa romper a lógica da dependência e da concentração de riqueza. As assimetrias apontadas por Furtado desde o final dos anos 1940, entre as nações e dentro de cada nação, foram acentuadas pelas novas condições do capitalismo mundial. A agenda
do desenvolvimento supõe permanente adequação às transformações ocorridas na economia
e nas sociedades nas últimas décadas. Mas persiste o desafio de construir as instituições incumbidas de conciliar os impulsos criativos da ação privada com os princípios republicanos de
igualdade e liberdade. Esse era o sonho de Furtado e é a tarefa do Centro que leva seu nome.

Atividades
A programação do Centro é elaborada pela diretoria em consonância com o Conselho Deliberativo, aprovada na Assembleia Geral dos sócios e patrocinada pelos Associados Patronos. A temática é diversificada e abrange o desenvolvimento em suas diversas concepções, passando pelos
estudos da economia, das políticas sociais, do desenvolvimento regional, da industrialização, da
integração sul-americana, da economia internacional, e, propriamente, das análises sobre o pensamento e obra de Celso Furtado.
As atividades acadêmicas têm se concentrado em seminários, mesas-redondas e congressos.
Resumidamente, em 14 anos o Centro organizou:
•

52 seminários e palestras com professores do Brasil e do exterior, sobre temas como Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente, “Qual Desenvolvimento?”, Cidades Médias; Integração sul-americana; Comunicações e novas mídias; Saúde e desenvolvimento; China e
relações Sul-Sul.
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•

5 ciclos de conferências, entre os quais “O Pensamento de Celso Furtado” e “Transformações recentes do capitalismo contemporâneo”.

•

9 congressos internacionais de grande porte.

•

5 pesquisas documentais: “Memórias das instituições do Desenvolvimento: o BNDES:
1) O papel do BNDE na industrialização do Brasil; 2) Os anos dourados do desenvolvimentismo, 1950-1980; 3) Entre o desenvolvimentismo e o neoliberalismo 1982-2004”
(4 vol. publicados); “A inflação”; “A Integração sul-americana”; “Os Boêmios cívicos — a
Assessoria Econômica de Vargas”; “A Sudene de Celso Furtado”.

•

11 cursos, ministrados em diversas cidades brasileiras, em parceria com universidades e
instituições acadêmicas.

•

Curso “Macroeconomia e desenvolvimento”, realizado em mais de vinte cidades, em parceria com o IPEA, governos estaduais, agências de fomento.

•

36 bolsas de estudo de mestrado e doutorado em parceria com o Banco do Nordeste.

Publicações
O Centro edita, semestralmente, a revista acadêmica Cadernos do Desenvolvimento, dedicada
ao debate interdisciplinar sobre o desenvolvimento. Com site próprio, a publicação traz artigos acadêmicos inéditos, resenhas, e ao menos uma longa entrevista com um intérprete do
desenvolvimento no Brasil ou no exterior. Também edita números especiais da revista Memórias do Desenvolvimento, que são voltados para documentos históricos e pesquisas sobre instituições financiadoras do desenvolvimento no país. A consistente produção editorial contempla ainda três coleções: Pensamento Crítico divulga seus próprios projetos de investigação
e pesquisa, essencialmente em e-books, em parceria com a Editora Folio Digital; em coedição
com a Editora Contraponto, além de diversos livros avulsos, a coleção Arquivos Celso Furtado
traz a público textos inéditos do acervo pessoal de Celso Furtado; e Economia Política e Desenvolvimento vem republicando obras clássicas há muito esgotadas ou de grandes nomes
atuais da economia política e do desenvolvimento. Também edita vários livros considerados
seminais para o estudo do desenvolvimento, como Brasil, sociedade em movimento. Esta
obra, que comemorou, em 2015, os 10 anos de atividades do Centro Celso Furtado, é uma coletânea de 45 artigos de pesquisadores nacionais e internacionais, que refletem sobre os
obstáculos, as aspirações e reivindicações do modelo de desenvolvimento brasileiro.
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Site e redes sociais
O Centro está presente nas redes sociais Facebook e Twitter, e tem no YouTube um Canal Centro Celso Furtado que divulga todos os vídeos de seus eventos.
O portal do Centro Celso Furtado se conecta a outros sites, como dos parceiros, como o
Clube de Engenharia (Engineering Club); e a Escola de Sociologia e Política de São Paulo (School of Sociology and Politics of São Paulo), da Rede de Cidades Médias, o da Rede de Desenvolvimento, o do Procondel (site de pesquisa documental da Sudene), Associação Brasileira de
Economistas pela Democracia (ABED) etc.

CENTRO CELSO FURTADO
Av. Rio Branco, 124 – sala 1304, 13º andar
Edifício Edison Passos, Centro – 20040-001

CURTA NOSSA PÁGINA:

www.facebook.com/centrocelsofurtado

Rio de Janeiro, RJ, Brasil.
TELEFONE: 55 21. 2178-9540

SIGA-NOS:

E-MAIL: centro@centrocelsofurtado.org.br

www.twitter.com/centrocfurtado

www.centrocelsofurtado.org.br
www.cadernosdodesenvolvimento.org.br

ACESSE NOSSO CANAL:

www.youtube.com/user/CentroCelsoFurtado1
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The Center, its creation and its evolution
The International Celso Furtado Center for Development Policies was inaugurated on November 22 2005,
and its principal mission was to take part in and help enrich the debate regarding different strategies for
development, in line with the views of its patron Celso Furtado, and especially that of Brazil and Latin America.
The Center’s creation represented an important tribute to the memory of one of the most important
economists of the 20th Century. Both an intellectual and a public figure, Furtado became a worldwide reference in the struggle against underdevelopment. For over fifty years, his intellectual output exerted an extraordinary influence on the shaping of a critical conscience in Latin America. We owe him our understanding of the fact that structures of power and production need to be modified in order to enable development
to break with the logic of dependence and the concentration of wealth. The asymmetries highlighted by
Furtado from the late 1940s on, between nations and within nations, were accentuated by the new conditions imposed by global capitalism. The development agenda assumes there to be on-going adaptations to
the transformations that have taken place in the economy and in society in recent decades. However, the
challenge remains to build the institutions entrusted with reconciling the creative impulses of private initiative with the republican principles of equality and liberty. This was Furtado’s dream and the task that the
Center that bears his name has taken upon itself.

Activities
The Center’s program has been compiled by its Board of Directors in conjunction with the Deliberative Council, with the approval of the General Assembly, and is being sponsored by its Associate Patrons. The thematic is diverse and encompasses the development in its diverse conceptions, through, for instance, economics,
social policies, regional development, South American integration and international economics studies, and
also on the works and ideas of Celso Furtado.
Academic activities are focused on seminars, roundtables and conferences. Briefly, in 13 years, the Centre
organized:
•

•
•
•

•
•
•

52 seminars and lectures with Brazilian and international teachers on topics such as Regional Development and Environment; Middle Cities; South American integration; Communications and New Media;
Health and development; China and South-South relations.
5 conference cycles, including “The Celso Furtado Thought” and “Recent transformations of contemporary capitalism.”
9 major international congresses.
5 documentary research: “Memories of development institutions: the BNDES: 1) The role of the BNDE in
Brazilian industrialization; 2) Golden developmentalism years: 1950-1980; 3) Between developmentalism
and neoliberalismo: 1982-2004 “(4 vol published); “Inflation”; “The South American integration”;
“Boêmios Cívicos - the Economic Advisory of Vargas”; “The Celso Furtado’s SUDENE”.
11 courses, taught in several Brazilian cities, in partnership with universities and academic institutions.
Course “Macroeconomics and development” held in more than twenty cities in partnership with IPEA,
state governments and development agencies.
Concession of 36 master’s and doctoral scholarships in partnership with the Banco do Nordeste.
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Publications
The Center publishes a six-monthly academic magazine entitled Cadernos do Desenvolvimento (Development Journal), which specializes in the interdisciplinary debate on the subject of development. With printed
and virtual editions and its own website, this publication offers readers previously unpublished academic
articles, reviews and at least one full interview with a proponent of development in Brazil or abroad.
Special editions of the academic magazine Memórias do Desenvolvimento (Memories of Development) deal with historical documents and research into the institutions that fund development in Brazil.
The Center also has a regular editorial output in the form of three special collections: Pensamento Crítico
(Critical Thinking), which publishes its own investigative and research projects, jointly published with Folio
Digital; with Editora Contraponto, Arquivos Celso Furtado (The Celso Furtado Archives) which brings to
light previously unpublished texts from Celso Furtado’s personal archives; and Economia Política e Desenvolvimento (The Political Economy and Development), which re-publishes classic works which have disappeared from the shelves, or that by great authors of the present day and that deal with the political economy and development.
Also publish a number of books considered to be seminal to the study of development, such as Brasil,
sociedade em movimento (Brazil, a society on the move). This work, which in 2015 commemorated ten years
of the Celso Furtado Center’s activities, is a collection of 45 articles by national and international researchers
who reflect on the obstacles, the aspirations and the demands of the Brazilian development model.

Website and social networks
The Center is present on the social networks Facebook and Twitter and runs a Celso Furtado Center Channel on
YouTube where it publishes videos of all its events.
The Celso Furtado Center portal has links to other websites, such as that of the activities partners, such the
Clube de Engenharia (Engineering Club); Escola de Sociologia e Política de São Paulo (School of Sociology and
Politics of São Paulo); Rede de Cidades Médias (Medium-sized Cities Network); Rede de Desenvolvimento
(Development Network); Procondel (Sudene document research website) etc.

CELSO FURTADO CENTER
Av. Rio Branco, 124 – sala 1304, 13º andar.
Edifício Edison Passos, Centro – 20040-001
Rio de Janeiro, RJ, Brasil.
PHONE: 55 21. 2178-9540
E-MAIL: centro@centrocelsofurtado.org.br

LIKE OUR PAGE:

www.facebook.com/centrocelsofurtado
FOLLOW US:

www.twitter.com/centrocfurtado
www.centrocelsofurtado.org.br
www.cadernosdodesenvolvimento.org.br

VISIT OUR CHANNEL:

www.youtube.com/user/CentroCelsoFurtado1
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Submissão de artigos
1. Cadernos do Desenvolvimento é uma publicação semestral, do Centro Internacional Celso
Furtado de Políticas para o Desenvolvimento, destinada a divulgar artigos que tenham como foco o tema do desenvolvimento em suas diferentes dimensões (econômica, política,
social, institucional, histórica, territorial, cultural, ambiental, jurídica, no plano das relações
internacionais etc.), em sintonia com as preocupações registradas na obra e na trajetória
de Celso Furtado.
2. Serão aceitos para submissão artigos bem estruturados que apresentem contribuições relevantes com base em pesquisas acadêmicas com reﬂexões teóricas ou metodológicas e análises
críticas da literatura envolvendo o debate sobre o desenvolvimento no Brasil, na América Latina
e no mundo contemporâneo. O periódico só publicará artigos inéditos, que não tenham sido
publicados anteriormente em periódicos acadêmicos nacionais ou estrangeiros em sua versão
impressa ou digital, livros, capítulos de livros etc.
3. Somente serão aceitas colaborações de autores que, no mínimo, sejam mestrandos em cursos
de pós-graduação no Brasil ou no estrangeiro, reconhecidos pelas autoridades competentes.
4. Os artigos aceitos para submissão serão enviados a conceituados pareceristas em suas áreas de
atuação no Brasil, para avaliação crítica da contribuição do trabalho acadêmico, sendo assegurado o anonimato de autores e pareceristas no processo de avaliação.
5. Os artigos podem ser submetidos em português, inglês, francês e espanhol.
6. Os textos deverão ser submetidos pelo site da revista: www.cadernosdodesenvolvimento.org.br
7. Dúvidas no processo devem ser enviadas para a secretaria da revista Cadernos do Desenvolvimento, no Centro Internacional Celso Furtado de Políticas para o Desenvolvimento, no
e-mail: cadernos@centrocelsofurtado.org.br
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Submission of articles
1. The Cadernos do Desenvolvimento (Development Journals) is a semi-annual publication produced by
the International Celso Furtado Centre for Development Policies. The aim of the Cadernos do Desenvolvimento is to publish articles that focus on the theme of development in its many different dimensions
(economic, political, social, institutional, historical, territorial, cultural, environmental, legal and those
relating to international relations, among others), and that are at the same time aligned with the concerns raised by the life and works of Celso Furtado.
2. Articles submitted to the Cadernos do Desenvolvimento should be well structured, offer a relevant contribution based on academic research and one that contains pertinent theoretical or methodological
reflection, and provide critical analysis of literature on the debate over development in Brazil, Latin
America and in the world of today. The periodical will only publish original articles that have never previously been published, either in domestic or foreign academic periodicals, in printed or digital format, or
in books, chapters of books etc.
3. Only works by authors who are at the very least taking their master’s degrees as part of established
graduate courses in Brazil or abroad shall be accepted, with these recognised by the appropriate authorities accordingly.
4. Those articles that are successfully submitted shall then be passed on to renowned experts in their fields
in Brazil for a critical evaluation of their academic content and contribution. The anonymity of both
authors and experts during this period of evaluation shall be fully guaranteed.
5. Articles may be submitted in Portuguese, English, French or Spanish.
6. Articles should be submitted via the magazine’s website at: www.cadernosdodesenvolvimento.org.br
7. Any questions regarding the process should be sent to the secretary of the Cadernos do Desenvolvimento magazine at the International Celso Furtado Centre for Development Policies, using the following
e-mail: cadernos@centrocelsofurtado.org.br
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Normas para publicação
1. Os artigos deverão ter entre 10 (dez) e 25 (vinte e cinco) laudas digitadas, no editor de texto Word, em papel formato A4, fonte Times New Roman, tamanho 12, espaçamento 1,5,
margem superior 3,5 cm, margem inferior e direita 2,5 cm, margem esquerda 3 cm, com
alinhamento à esquerda.
2. As notas, citações e bibliografia devem obedecer às normas da ABNT.
2.1. As notas explicativas, quando necessárias e em número reduzido, devem vir no rodapé.
2.2. As referências bibliográficas devem vir no final do texto.
2.3. A menção aos autores citados no texto deve vir entre parênteses, conforme segue:
(OLIVEIRA, 1998, p. 48), ou seja, sobrenome do autor em caixa alta, ano e página da
publicação. A referência completa deve constar das referências bibliográficas.
2.4. As citações de mais de 4 linhas devem ser feitas em recuo e com a fonte 1 ponto menor
(tamanho 11).
3. Na submissão do artigo o autor ou autores deve(m) apresentar um resumo e palavras-chave no idioma do artigo e em português. O resumo não deve exceder 150 palavras.
4. Na submissão do artigo, o autor ou autores deve(m) apresentar um minicurrículo em português, com no máximo 30 palavras para cada um deles.
5. Cadernos do Desenvolvimento não publicará imagens, mapas e gráficos com cores, apenas
com gradações de tons de cinza.
6. Para os artigos aceitos, os autores deverão encaminhar para a secretaria da revista tabelas,
gráficos e quadros em arquivos originais abertos em Excel. Imagens e mapas só serão aceitos em número reduzido e quando se constituírem em uma contribuição original do artigo.
Neste caso, devem vir nas extensões TIF, CDR ou JPG, com resolução mínima de 300 dpi.
Reproduções já disponíveis em outras fontes devem ser referenciadas às fontes originais.
7. Os textos submetidos à redação devem estar cuidadosamente revisados e respeitar o
Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa de 1990, em vigor desde 2009.
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Requirements and Rules for Publication
1. All articles submitted should be of between 10 (ten) and 25 (twenty-five) printed pages, in Word format,
on A4 sized pages, using a Times New Roman font, font size 12, line spacing of 1.5, top margin of 3.5 cm,
bottom and right margin of 2.5 cm, left margin of 3 cm, and have a left alignment.
2. Footnotes, quotes and the bibliography should all obey ABNT technical standards.
2.1. Explanatory notes, when necessary and limited in numbers, should be placed at the bottom of the
page in the form of footnotes.
2.2. Bibliographic references should be placed at the end of the article.
2.3. Quoting other authors in the text should contain the relevant information within brackets, as follows: (OLIVEIRA, 1998, p. 48), in other words, providing the surname of the author in capital letters,
the year and the page number of the publication from which the reference was taken. The reference
in full should be provided in the bibliography at the end of the article.
2.4. Quotations of more than 4 lines should be done as an indentation and using a font that is 1 point
smaller (font size 11).
3. In submitting an article, authors should also provide an abstract and keywords in the language of the
article and in Portuguese. The abstract should contain no more than 150 words.
4. In submitting an article, authors should also provide a short curriculum in Portuguese, of not more than
30 words per author.
5. The Cadernos do Desenvolvimento will not publish images, maps or graphs in colour but rather in different shades of grey.
6. In the case of articles that are accepted, their authors should send any tables, graphs or charts to the
magazine’s secretary as original Excel files. Only a limited number of images and maps will be accepted
and only when they represent an original contribution to the article. In this case, such images or maps
should be sent as TIF, CDR or JPG file extensions, with a minimum resolution of 300 dpi. Reproductions
already available in other sources should make reference to their original sources.
7. Articles submitted for editing should be carefully revised first and fully comply with the Portuguese
Language Orthographic Agreement of 1990 (Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa), applicable
since 2009.
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Este caderno foi composto
nas tipografias Minion Pro e Klavika.
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