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João Azevêdo Lins Filho
Governador da Paraíba

Furtado avançou, não no sentido de ser mais um técnico 
com relatórios econômicos, mas como alguém que 
apresenta-se com um projeto de nação, denunciando 
aquele que continua sendo o nosso grande problema, que 
é a desigualdade estrutural, indutora da concentração de 
renda."

Fo
to

: h
ttp

://
ww

w.
ro

ta
de

no
tic

ia
.c

om
.b

r/
20

19
/0

7/
go

ve
rn

o-
jo

ao
-a

ze
ve

do
-e

-a
pr

ov
ad

o-
pe

la
.h

tm
l



16

Apresentação

Paraibano de Pombal, nordestino, brasileiro, cidadão univer-
sal. O economista Celso Furtado, ao longo da sua vida, nos diversos 

caminhos que percorreu, manteve na memória e nos estudos as suas 
origens e um pensamento voltado à promoção de uma sociedade mais 
igualitária, democrática e sustentável. Fez uma busca constante por 
conhecimentos, métodos e propostas para a superação do subdesen-
volvimento econômico, das desigualdades regionais e dos problemas 
sociais. Na verdade, para além da economia, foi um pensador das 
questões humanas e das relações de interdependência entre as nações 
desenvolvidas e subdesenvolvidas.

Como governador da Paraíba, tenho, hoje, a possibilidade de pro-
mover ações para que as suas ideias permaneçam sendo disseminadas, 
discutidas e possam ser referência para adoção de políticas públicas que 
visem a distribuição de renda mais equilibrada, a promoção da cultura, 
da educação e a melhoria da qualidade de vida dos brasileiros.

A Paraíba teve a sua contribuição direta, através da criação da 
Sudene, que, na verdade, veio com o intuito promover o desenvolvi-
mento do Nordeste. Posteriormente, como ministro da Cultura, viabi-
lizou financiamento externo para a recuperação do Centro Hístórico 
de João Pessoa. Em várias ocasiões participou de seminários, encontros 
e palestras sobre viabilidades do crescimento econômico do Estado, 
dentro dos contextos nacional e internacional. As suas ideias não se 
limitavam à uma visão da problemática local, apenas. 

Coragem era uma das suas características. Integrou a Força 
Expedicionária Brasileira, na Segunda Guerra Mundial, servindo na 
Itália. Teve os seus direitos políticos cassados e, em função disso, pe-
regrinou por vários países, ensinando em grandes universidades nos 
Estados Unidos, na França, na Inglaterra, dentre outros. No retorno 
ao Brasil, continuou dando a sua contribuição com análises e pro-
postas, que visavam o aproveitamento de oportunidades econômicas 
no Nordeste e no País, a redução da concentração de renda e melhoria 
das condições de vida da população.

O hábito da leitura e da escrita estão refletidos na extensa biblio-
grafia com mais de 30 títulos, além de artigos publicados em jornais, re-
vistas e coletâneas. Assim, a Paraíba foi bem representada na Academia 
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Brasileira de Letras, onde ocupou a cadeira 11 e, também, no Pen Clube 
do Brasil, entre outras instituições culturais.

 Ao publicar a trilogia “Celso Furtado – a esperança militante”, 
a Universidade Estadual da Paraíba, que já mantém o curso de Pós-
Graduação em Desenvolvimento Regional, permite que as futuras ge-
rações saibam o que pensou, quem foi e como atuou o paraibano que 
representou o Brasil em fóruns internacionais, é considerado um dos 
grandes economistas do mundo e que muito nos orgulha.




