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APRESENTAÇÃO

É inegável que existe uma crise no Nordeste. Não que houvesse 
sido inútil a ação da SUDENE. A crise seria maior sem esta. E a ação da 
SUDENE teria alcançado efeitos mais amplos – quem sabe, a própria 
meta de autossustentação do processo de desenvolvimento nordes-
tino – não fosse o indiscutível esvaziamento que sofreu a entidade 
regional, sob o ponto de vista político, de que decorreu o financeiro 
e o técnico.

Na época da criação da SUDENE, os governadores tinham a 
autoridade do mandato popular, não eram interventores e a praça 
era do povo. As Ligas Camponesas se formavam, amedrontando a oli-
garquia, inclusive do Sul. Isso explica a força e a seriedade com que 
se iniciou a SUDENE, com seu Conselho Deliberativo e a pujança da 
Superintendência sob o comando de Celso Furtado. Daí resultaram, 
ao lado de nossos quadros e ideias, e um novo clima de confiança, 
a realidade concreta dos incentivos fiscais. E o Nordeste começou a 
reativar-se, podendo de logo contribuir para a própria retomada do 
ritmo de atividade econômica no Centro-Sul (na quadra crítica de 
1965-1967), através da sua nova demanda de equipamentos materiais 
e mesmo artigos de consumo. Mas, enquanto se ampliavam os recur-
sos dos incentivos fiscais, deterioravam-se as condições da SUDENE, 
correspondendo a perda de substância política do Nordeste a uma 
política de concentração de renda a nível nacional que, direta e indi-
retamente, faz do Nordeste a maior vítima. Diretamente, por ser o 
Nordeste o grande bolsão de pobreza. Indiretamente, porque a con-
centração da renda determina uma estrutura produtiva espacialmente 
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concentradora, aglomerando indústrias (aliás menos empregadoras) e 
serviços em grandes centros.

O modelo econômico brasileiro, assim, não apenas levou a uma 
menor atenção ao Nordeste, mas anulou o efeito das residuais medidas 
e intenções de redução dos desequilíbrios regionais. O voluntarismo 
de algumas políticas ou programas se choca com a dura realidade das 
estruturas de dominação e concentração.

O esvaziamento da SUDENE não se deveu a uma hipotética 
inviabilidade do Nordeste, no momento histórico. Pois verificou-se no 
exato momento em que havia projetos que absorveriam os recursos 
dos incentivos, ao contrário das previsões de muitos derrotistas, e em 
que os indicadores de crescimento e outros eram muito esperanço-
sos, justificando a expectativa de uma escalada progressiva. Mesmo 
os números sobre empregos gerados na indústria eram importantes 
(ao contrário do que indicam analises superficiais), se considerarmos a 
tendência declinante nos ramos tradicionais – açúcar, tecidos, couros 
– e o fato de muitos projetos de modernização, criando condições de 
competição e sobrevivência, resultarem em menor número de empre-
gos indiretos. Ou seja, em termos dinâmicos, mesmo com muito a 
desejar, o Nordeste estava reagindo bem à terapêutica, quando lhe 
foram retirados os meios de plena recuperação.

Essa historia mostra que as soluções para o Nordeste estão em 
dois planos: o das políticas regionais dentro do que é possível no cha-
mado modelo brasileiro de desenvolvimento, que é concentrador por 
sua natureza; e o da mudança e ampliação do espaço político no pri-
meiro plano, mas o segundo é mais decisivo.

O problema do Nordeste está ligado ao da má distribuição de 
renda e da riqueza no Brasil, injustificável em termos de recursos nacio-
nais e de uma política de desenvolvimento nacional, pois que essa 
Região é o maior depósito e a maior exportadora de pobreza. Já hoje 
interessaria às próprias regiões mais ricas, onde a absorção dos imi-
grantes está ficndo penosa, danificando as cidades e comprometendo 
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o bem-estar das áreas urbanas acomodadas, uma reversão do pro-
cesso de concentração da renda e de concentração espacial, conforme 
expressam os seus interpretes mais lúcidos, entre os quais se destaca o 
Eng. Figueiredo Ferraz. Mas infelizmente a dinâmica da concentração, 
os interesses imediatistas a ela ligados, a própria capacidade de isola-
mento e evasão das elites relativamente ao assédio da marginalidade 
urbana retardam tal reversão.

Estamos, sem dúvida, numa quadra em que é preciso cuidar do 
Nordeste nos dois planos. Nesse quadro, os debates sobre os proble-
mas da Região e a experiência de desenvolvimento regional são de 
grande oportunidade. Uma contribuição valiosa vem dar o livro de 
Otamar de Carvalho, Desenvolvimento Regional, um Problema Político, 
no qual aborda problemas de política e administração do desenvolvi-
mento regional e confronta as experiências da  e da SUDENE.

Esse trabalho prestará um grande serviço neste momento de 
retificação de rumos, graças à revisão histórica que realiza, às infor-
mações abundantes e criteriosas que fornece sobre os dois problemas 
regionais nos contextos dos planejamentos nacionais e, finalmente, às 
ideias que nos oferece o autor, com sua rica vivência no Brasil, partindo 
do Ceará para a SUDENE, e daí para cursos sobre desenvolvimento no 
exterior e o estudo comparativo de outras experiências regionais no 
mundo todo. Entre estas, a da Cassa per il Mezzogiorno foi a que mais 
influência exerceu no Brasil. Pouco ou mal conhecida entre nós, o ser-
viço que Otamar de Carvalho presta à cultura brasileira ao expô-la e 
analisá-la em confronto com a da SUDENE merece o maior encômio.

Rômulo Almeida
Salvador, janeiro de 1979 




