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Juarez Farias

Eu acho que Celso era um dinâmico pensador tecnológico,
como deve ser todo pensador. Hoje, a coisa mais perigosa
é o conservadorismo. Não que o conservadorismo não seja 
uma forma pacificadora, mas é que mal ele se senta numa 
cadeira, já estão dando uma cama para ele dormir. 
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Um dinâmico pensador tecnológico

Cidoval Morais de Sousa1

Andreza Dantas Albuquerque2

Ele morava no Rio de Janeiro, trabalhava como funcionário concur-
sado no BNB (Banco do Nordeste do Brasil) e fazia o curso de Técnico 

em Desenvolvimento Econômico da Cepal/BNDE. Era 1958. Antonio 
Juarez Farias3, ou Juarez Farias como faz questão de ser chamado, nas-
cido na cidade mais seca do País (Cabaceiras, PB), foi surpreendido, 
por aqueles dias, com uma decisão: a coordenação o escolhera para 
representar a turma e fazer uma exposição detalhada sobre o curso para 
Celso Furtado, que o havia criado e que faria, em breve, uma visita de 
acompanhamento. Ainda tentou questionar, mas não teve êxito. Era 
uma ordem. Enfrentou o desafio. Furtado ouviu atento, fez perguntas e 
anotações. Ao final, pediu uma conversa reservada com Farias. Depois 
de indagar sobre origem e ocupação, foi direto ao ponto: assumiria, nas 
semanas seguintes, uma diretoria no BNDE para tratar de questões do 
Nordeste e queria saber se Farias não estaria disposto a acompanhá-lo. 
Depende, foi a resposta que ouviu. Depende do que é para ser feito. 

1 Jornalista, Doutor em Geociências pela Unicamp, professor e pesquisador da 
Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), vinculado aos Programas de Pós-
Graduação em Desenvolvimento Regional e Ensino de Ciências e Educação 
Matemática. Colabora com o PPGCTS da UFSCar.

2 Jornalista, Doutora em Ciência, Tecnologia e Sociedade pala UFSCar, pesquisa-
dora vinculada ao Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento Regional da 
Universidade Estadual da Paraíba na condição de estágio pós-doutorado.

3 Economista e Advogado, com especializações realizadas na CEPAL e Banco 
do Nordeste (BNB/ONU). Foi Diretor de Atividades Econômicas Básicas e de 
Industrialização da Sudene (1960 - 1964); e Professor na Faculdade de Economia da 
Universidade Católica de Pernambuco (1965-1967). Dirigiu os bancos BNH e BNB na 
década de 1970 e a Eletrobrás na década de 1990. Na Paraíba, foi vice-governador no 
governo de João Agripino (1970), Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado da 
Paraíba (1991 - 2003) e presidente da Academia Paraibana de Letras (2006).
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Mudar tudo, teria dito Furtado. E foram essas as palavras mágicas que 
fizeram o jovem cabaceirense arrumar as malas e seguir o conterrâ-
neo (Celso Furtado era de Pombal, PB), colocando em risco o próprio 
casamento.

A partir daquele momento Juarez Farias viveria, ao lado de Furtado, 
todas as venturas e desventuras do processo de criação da Sudene e seu 
funcionamento até o golpe militar de 1964. Participaria, intensamente, 
da construção do GTDN (há quem garanta que ele entregou “quase 
pronto” ao chefe), contribuiria para montar a primeira equipe de téc-
nicos e colaboradores, assumiria diretorias (a de industrialização, por 
exemplo) e coordenaria as ações de enfrentamento da primeira seca 
no Nordeste (1962), após a criação da Sudene. Foi um grande teste de 
fogo, lembra ele, considerando a leitura que o mestre fazia daquele fe-
nômeno. Furtado questionava as visões correntes de que o problema 
econômico e social do Nordeste decorria das secas e recusava a solução 
hidráulica (construção de açudes levada a cabo pelo DNOCS) que, no 
seu entendimento, só beneficiava os proprietários de terra. A pobreza, 
sobretudo no Nordeste, na sua compreensão, era consequência da má 
distribuição da riqueza. Enfrentá-la, portanto, era combater os privilé-
gios que faziam com que a concentração de renda fosse uma condição 
estrutural do padrão de acumulação das elites. O certo é que a Sudene, 
com essa tese, se, por um lado, desempoderava o DNOCS, responsável 
pela implementação do modelo hidráulico, já apropriado pelas elites 
rurais, por outro, ampliava os focos de resistência política às mudanças 
que defendia. 

A experiência de Juarez Farias com Celso Furtado é relatada, de forma 
intensa e bem humorada, na entrevista que realizamos com ele no co-
meço de março de 2020, em seu escritório de trabalho, em João Pessoa 
(PB). Com 83 anos e uma memória que impressiona os mais jovens, 
Farias recuperou fatos e diálogos, com uma narrativa rica em detalhes.
Em vários momentos nos fez sentir as emoções de quem viveu a história 
contada, imaginando, inclusive, gestos e reações dos atores envolvidos. 
É comovente, por exemplo, a história da contratação de Francisco de 
Oliveira, na época, recém casado e “começando a vida” como operário 
da Lambreta, em São Paulo. Oliveira viria a ser o superintendente subs-
tituto de Furtado - e não tinha sequer uma roupa adequada para tomar 
posse. De sua memória emerge um Furtado humano, “um cidadão de 
primeira qualidade moral, intelectual e cívica”, disciplinado com os es-
tudos. E capaz de escrever, em pleno carnaval do Recife, parte de um 
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capítulo para o livro Desenvolvimento e Subdesenvolvimento, anali-
sando o modelo de Marx. Capítulo, aliás, que rendeu um bom debate 
entre Furtado e Mário Magalhães, com provocações de Farias e Chico 
de Oliveira, contado aqui nos mínimos detalhes.

Quando perguntado sobre o que Furtado representou em sua vida, 
respondeu emocionado: “Foi uma graça que eu recebi. Trabalhar com 
Celso foi uma honra. Foi uma escola de graça que eu tive. Mesmo quando 
discordávamos, eu achava que Celso estava querendo me ajudar”. Farias 
deixou a Sudene logo depois da cassação dos direitos políticos de Celso 
Furtado, pela ditadura, contrariando até um pedido de Dom Helder 
Câmara para que permanecesse na instituição. Depois disso, foi diretor 
de vários bancos (BNB, BNDES, BNH), secretário de estado em vários 
governos em sua terra natal e conselheiro do Tribunal de Contas.Como 
vice-governador,  chegou a assumir, por algumas vezes, o governo da 
Paraíba na década de 1970. Hoje, além de manter-se na ativa como ad-
vogado e economista, é membro da Academia Paraibana de Letras.

Entrevista

– Quando o senhor conheceu Celso Furtado e em que circuns-
tância foi?
Parece até um paradoxo a maneira como eu conheci Celso. Mas em 
1959 Celso parou no Rio de Janeiro a pedido de Juscelino Kubsitchek, 
de um emissário de Juscelino, o ministro Roberto Campos e do embai-
xador [José] Sette Câmara [Filho]. Celso foi chamado para ter uma 
conversa com o presidente Juscelino a respeito do tratamento dado 
ao Nordeste no Plano de Metas, e na questão do combate às secas. 
Estávamos saindo da famosa Seca de 1958, onde uma série de escân-
dalos foi levantada e deu lugar a muito debate. Bem, Celso foi ao 
Catete e em seguida visitou o curso da CEPAL que eu estava fazendo 
como funcionário do BNDE, e lá o diretor, naquela época, um econo-
mista cubano4, explicou a todos nós por quê Celso estava ali. Tinha 
criado o curso da CEPAL, e esse curso tinha evoluído muito, e Celso, 

4 Na realidade, o coordenador do curso, segundo documentos da época, era o eco-
nomista chileno Jorge Ahumada, diretor de Programas da Cepal entre 1950-60 e 
que ministrava a disciplina Programação Geral, conforme depoimento do sociólogo 
Francisco de Oliveira nesta coletânea.
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sempre que podia, examinava a evolução. E para que ele sentisse o 
momento, nós iríamos fazer uma exposição da metodologia de pro-
gramação da CEPAL, para que Celso depois avaliasse. E ele (o diretor 
do curso) disse: “Voce fala, Juarez”. “Por que eu, professor?”. E ele res-
pondeu: “Porque eu estou mandando” (risos). Era delicado ele (risos). 
Então, eu fiz a exposição, o Celso fez uma série de perguntas e, depois 
de tudo, se levantou e veio falar comigo: “Você de onde é? Trabalha 
onde?”. “Trabalho aqui no Rio de Janeiro”. Ele insistiu: “Onde?” E 
eu: “No BNDE”. Aí ele disse: “Eu serei diretor do BNDE a partir de 
quarta-feira. Foi o lugar que Juscelino arranjou para que eu fizesse 
um trabalho sobre o Nordeste. Você voltaria para o Nordeste?” Aí eu 
disse: “Depende. Pra fazer o quê?”. E ele: “Para mudar tudo”. Então eu 
falei: “Para mudar tudo, eu topo voltar”. “Mas eu não posso te pagar 
o que o banco paga”. Aí eu respondi: “Eu acho que essa discussão é 
boba, porque nem o senhor sabe quanto pode me pagar, nem sabe 
quanto eu ganho”. “É verdade, mas eu quero fazer uma equipe que se 
distinga não pelo salário que tem, mas pelos objetivos que vai alcan-
çar”, foi o que ele retrucou.

– Aí o senhor aceitou o convite...
Eu aceitei na hora! Depois, isso me deu um problema doméstico por-
que eu vim ser diretor da Sudene ganhando 2/3 do que eu ganhava no 
BNDE. E eu nunca estudei de dia. Sempre trabalhei de dia e estudei 
à noite. Aí deixar um emprego como como era o BNDE, voltar para a 
Sudene e ganhando menos ... as esposas às vezes não compreendem 
esse momento (risos). Mas a minha era muito solidária.

– O senhor falou há pouco que Celso era “seguro”. O que quis 
dizer com isso?
Celso era tão seguro que uma vez nós estávamos em Nova Iorque 
e ele disse que queria comprar uma máquina fotográfica. Aí ele me 
perguntou: “Você vai comigo?” Eu disse: “Vou”. Lá na loja ele disse: 
“Eu quero essa daqui”. Na época o dólar valia muito e ele disse: “Essa 
máquina custa $125”. E eu disse: “Não é tão cara, mas tem dessa mesma 
máquina mais barata”. E ele disse: “Lá vem você com a mania nordes-
tina de querer negociar tudo”. “É que tem mais barato”, eu disse de 
novo. E ele perguntou: “Onde é que você viu isso?”. “Na rua 43, na 
casa do português”, repondi. “Pois vamos lá”. Fomos e eu o apresen-
tei ao Português. Ele com o passaporte azul, o português vendeu a 
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máquina por $ 75. Celso ficou feliz da vida, e me perguntou: “Por que 
você não compra uma máquina?” Eu respondi: “Porque eu estou no 
fim de viagem e meu dinheiro está acabando. Não dá para comprar 
mais nada, não”. Ai então ele se ofereceu: “Ah, mas eu te empresto”. 
Comprei uma máquina igual à dele. Quando chegamos em Recife, 
eu sabia que ele não iria dispensar nada. Juntei todos os trocados e 
paguei $ 74.65. E eu mesmo disse: “Está faltando $0,35”. Eu tinha feito 
a compra de $75 para ele, mas ele me disse: “Depois você me paga” 
(risos). Ele era assim. 
Outra vez ele era ministro e estavam fazendo o Plano Trienal de 
governo, em 1962. Primeiro, ele me tirou a chance de ter um carro. 
Na época, o diretor executivo da CEPAL me telegrafou (não tinha 
celular nem telefone fácil naquela época) e me convidou para dar um 
curso na Venezuela, sobre incentivos fiscais. Eu estava pronto para ir, 
pois tiraria umas férias da Sudene e ganharia uns viáticos, pois eles 
não pagavam diárias. Pagavam as aulas e, com isso, eu teria a chance 
de comprar um carro. Telegrafei para Celso, que estava no Rio. Aí 
Celso, ‘democraticamente’ determinou: “avisa lá que você não pode 
ir agora. Peça para adiar o curso. Embarque imediatamente para o 
Rio”. Cheguei lá (no Rio) e ele queria que eu coordenasse os papéis e 
a elaboração do Plano Trienal. A única edição do Plano Trienal (1962) 
foi inteiramente coordenada por mim. Bem, lá se foi a chance de eu 
ter um carro. 
Eu peguei uma época que era dura. Fiquei morando no hotel Serrador. 
Eu saía as sete horas da manhã e chegava às 11 da noite. Não vinha 
almoçar, nem jantar. Fazia uma refeição quando chegava à noite. Aí 
ele (Celso) chegou uma vez na minha sala e disse: “É verdade que 
você não está almoçando? Está trabalhando de manhã à noite aqui?” 
E eu disse: “É”. Aí ele perguntou: “Por que você está fazendo isso?” 
Eu respondi: “Não tem prazo? Tem que cumprir”. Aí ele disse: “Então 
amanhã você não vai trabalhar na hora do almoço, vai almoçar 
comigo”. Na época, ele era ministro e tinha uma multidão de jorna-
listas atrás dele - ele era o ministro mais famoso do Brasil naquela 
época. Aí ele passou na minha sala e nós saímos para almoçar e, é 
claro, os jornalistas acompanharam. E fomos para um pequeno res-
taurante, o Dom Rodrigues, que tem ali na Rua da Assembleia e a 
Sete de Setembro. Almoçamos. Daqui a pouco o dono do restaurante 
veio pedir a ele: “Ministro, os jornalistas invadiram o restaurante e 
eu não estou vendendo nada. Eu preciso pagar os empregados. O 



45

senhor pode pedir aos jornalistas para se retirarem e ficarem na cal-
çada? Eles ficam ali nas mesas para olharem para o senhor e aí não 
dá”. Aí Celso foi lá, falou com os jornalistas, e saiu. Chegou a hora da 
conta, né? Eu tinha sido convidado, né? Ele era ministro e ganhava 
três vezes mais do que eu e eu achei que seria de graça... Mas Celso 
fez a conta lá e disse: “Eu não comi figo com creme”. E dividiu a nota 
por dois. Aí eu paguei a minha metade e mais o figo com creme. 
(risos) Esse era Celso, em matéria de economia pessoal. 

– Voltando a 1959, qual foi a sua participação no GTDN?
Como eu conheci o GTDN? Eu era do Conselho de Desenvolvimento 
e o GTDN foi criado lá dentro, nas instâncias de Cleantho de Paiva 
Leite e Rômulo Almeida, que levaram Aluízio Campos para coorde-
ná-lo. E quando eu cheguei ao BNDE, Aloísio me convidou para o 
GTDN. Nessa época, o GTDN era chefiado por Odair Carvalho. Era 
um processo de planejamento semelhante ao do Banco do Nordeste. 
Quer dizer, um projeto de alta validade técnica, mas não com a velo-
cidade que aquela época exigia. Como eu disse, o Banco do Nordeste 
estava administrando qualquer coisa de recursos e, naquele prazo, o 
Nordeste não chegaria lá nunca. Foi a destreza política de Juscelino 
que acelerou a coisa com Celso. O GTDN reuniu os dados básicos, 
informações que deram lugar ao que eu considero o maior docu-
mento do Brasil, que foi “Uma Política para o Desenvolvimento do 
Nordeste”. E Celso escreveu aquilo em 40 dias, talvez menos.

– O senhor entregou já sistematizado o levantamento que vocês 
fizeram para o BNB, ou só entregou dados brutos?
Eu peguei os dados, e Celso, que não escrevia à máquina, redigiu tudo 
à mão e à lápis. Era uma capacidade de trabalho fabulosa. Ele pegou os 
dados, analisou e saiu o documento. Ele sempre fez isso. Eu lembro de 
um carnaval, para dar um exemplo. Celso tinha a mania de aproveitar 
os feriados para viajar pelo Nordeste. E normalmente um de nós ia 
com ele. Uma vez ele disse “O Carnaval vem aí. Vamos para o Seridó?”, 
e eu disse “Vamos”. Aí ele mandou me chamar e disse: “Eu não vou 
para o Seridó, não. Eu preciso de um dia de carnaval para escrever um 
capítulo do meu livro Desenvolvimento e Subdesenvolvimento”. Aí eu 
perguntei: “Vai para onde?” “Vou para a Zona da Mata”. Aí eu falei: 
“Eu não aguento mais a Zona da Mata”. Ele foi e passamos o carna-
val sem nos ver. Chico Oliveira me disse na Quarta-feira de Cinzas: 
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“Rapaz, eu passei a Terça-Feira de 
carnaval no Pina”. Celso morava no 
Pina, num apartamento térreo, onde 
aluguel era mais barato, mas não 
tinha guarda, não tinha segurança, 
não tinha nada. Chico então conti-
nuou: “e eram os blocos passando, 
as La ursas parando na janela e Celso 
escrevendo, tranquilamente”
À tarde [da quarta-feira de Cinzas] 
Celso mandou chamar a mim, a 
Chico e a Vasconcelos: “Olha, eu 
queria que vocês lessem esse capí-
tulo que eu escrevi no carnaval”. Nos 
deu, escrito à mão, mandou tirar uma cópia (Thermofax – naquela 
época não havia Xerox), e nos deu o capítulo O Modelo de Marx. 
“Vocês podem ler e fazer umas críticas”. A gente sempre fazia isso, e 
ele gostava muito. Não aceitava muito as críticas, mas gostava. Ele era 
desse tipo. Quanto ao GTDN ele me contou que tinha aproveitado 
tudo [dos dados e informações repassadas]. E com a capacidade que 
ele tinha, de análise, transformou todo aquele mundo de dados em 
dados essenciais que definiram, não só o problema, como a forma de 
tratar o problema. Ele era assim. Celso era uma das pessoas que mais 
me entusiasmam. Porque ele era assim, um talento excepcional. 

– Se o senhor tivesse que definir o homem Celso Furtado, o que 
o senhor diria?
Eu diria que era um cidadão de primeira qualidade moral e inte-
lectual e cívica. Eu passei quatro anos como diretor. Fui o primeiro 
diretor da Sudene. Houve uma época que eu fiquei administrando 
Transporte, Energia e Indústria. Eu fiz as equipes de Transporte, 
Energia e Indústria. Celso jamais me pediu qualquer coisa, para 
qualquer pessoa. Jamais insinuou qualquer coisa que não fosse tra-
balho. Quando nós tivemos a primeira seca da Sudene, em 1962, ele 
era Ministro do Planejamento. A Sudene foi desafiada. Ele reuniu os 
diretores e disse: “Olha, já vem a seca e nós vamos ter que enfren-
tar isso para ganhar. E você, Juarez, vai coordenar esse trabalho”. E 
eu disse: “Por que eu vou coordenar?” Nesta época já tinha dividido 
Transporte para um departamento, Energia para outro e Indústria, 
para outro. Eu disse: “eu sou diretor de Indústria, não sou diretor 

Eu passei quatro anos como 
diretor. Fui o primeiro diretor da 
Sudene. Houve uma época que eu 
fiquei administrando Transporte, 
Energia e Indústria. Eu fiz as 
equipes de Transporte, Energia e 
Indústria. Celso jamais me pediu 
qualquer coisa, para qualquer 
pessoa. Jamais insinuou qualquer 
coisa que não fosse trabalho.
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de seca, não”. Ele disse: “Você vai”. E eu falei: “Tá bom”. A coisa foi 
te tal maneira que eu tive que montar um apartamento dentro da 
Sudene para coordenar a seca de 1962. Chegamos a ter mais de 160 
mil pessoas nas frentes de serviços. Eu montei a equipe e ele nunca 
me pediu para alterar nada, nem queria saber como era. Eu chagava 
para ele e dizia: “Vou fazer isso, isso e isso”, e ele dizia: “Está certo”. 
O entendimento com a aeronáutica quem fazia era eu. A aeronáutica 
nos ajudou muito, o transporte naquela época era muito difícil. Nós 
não tínhamos a rede de estradas que a Sudene ajudou a fazer, né? 
Eu fiquei esse tempo todo morando fora de casa. Minha família em 
Recife, meus filhos pequenos, e eu morando no prédio da Sudene, 
numa estação de rádio, que fazia muito barulho. E comandando! Eu 
tinha 35 engenheiros, 35 agrônomos e 35 Rural Wyllis – o carro que 
nos levava ao interior para receber reclamação de todo mundo. 

– Como eram as frentes de trabalho daquele tempo?
Eu pagava 70% do salário em alimentos a preços lá embaixo - os EUA 
tinham dado esses alimentos - e pagava 30% em dinheiro rigorosa-
mente em dia. E nisso o Governo Federal nos apoiou com presteza e 
correção, e passamos por esse episódio todo. A diferença maior é que 
a gente sabia que as famosas frentes de trabalho das secas do Nordeste 
não passavam de uma forma de alimentar um pouco a população 
faminta, os flagelados da seca. Não se fazia nada de maior profun-
didade, nem era possível. Você recrutava uma pessoa morrendo de 
fome, botava numa frente de trabalho e ela fazia o quê? Ela não sabia 
nada. A gente não dispunha de tantos engenheiros, como era neces-
sário, nem tinha instrumento de trabalho. Então a diferença essencial 
que eu considero foi essa: termos regulado, de alguma forma, a dispo-
nibilidade de alimentos para que os flagelados recebessem dinheiro 
em espécie e não fossem concorrer na mesma oferta de alimentos 
dos outros, que eram flagelados, mas não tinham empregos na frente 
de trabalho. Iam passar fome e iam passar mais necessidade, ainda. 
Isso eu acho que nós vencemos em grande parte. Foi, talvez, a maior 
vitória. A diferença maior. Nós não exercemos pressão sobre a oferta 
de alimentos, nem sobre a demanda de alimentos. 

– A Sudene desempoderou o DNOCS?
Não. Eu acho que a Sudene apenas procurou situar o DNOCS dentro 
da paisagem nordestina, que não tinha problema só de seca. O pro-
blema do Nordeste, como Celso diz na Política de Desenvolvimento 
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Regional, era de desenvolvimento econômico. Agora você querer 
fazer água onde não chove e solo onde não tem, é meio difícil. Dr. 
Guimarães Duque, para mim um dos grandes técnicos do DNOCS, 
demonstraria em Solo e Água no Polígono das Secas, que o Nordeste, 
infelizmente, além da irregularidade das chuvas, tem a péssima irre-
gularidade dos solos e da água. Tinha que fazer milagres. Toda seca 
repetiria a mesma coisa. Tanto por falta de transporte, tanto por falta 
de orientações. Tanto que, hoje, a população rural do Nordeste é 
muito menor que naquele tempo. Isso prova que não havia cami-
nho certo fazendo apenas uma política contra a seca. Contra a seca o 
Governo não venceu até agora. Nem aqui, nem fora do Brasil. 

– O senhor acha que o modelo hidráulico do DNOCS ...
O modelo hidráulico pressupunha água, né? Porque não tinha água! 
Ia fazer o modelo hidráulico como? Essa é que era a grande questão! 
Houve muita exploração em nome de pretensões e prevenções polí-
ticas. Enquanto houvesse esse modelo, o latifundiário tinha metade 
da produção de algodão, metade da produção de alimento. Ajudava, 
sem dúvida, o proprietário de terra, sobretudo nas regiões mais secas. 
Ajudava o morador, também. Mas ajudava nessa sociedade um pouco 
desigual. Tinha até uma peça, não lembro do autor. É muito conhe-
cida essa história. Disse que ele chegou um dia, perto da eleição, né, 
o coronel chamou um testa de ferro político dele e disse: “Fulano, a 
eleição vem aí, parece que não vai chover... vamos reunir o pessoal e 
fazer uma emergência”. (risos) É a peça daquele que foi do Correio 
da Manhã, do meu tempo. É de um jornalista, um dos homens mais 
regionais do Nordeste. Já já me lembro do nome dele5. 

– Além dos documentos que vocês levantaram, dos dados que 
vocês tinham, que influências o senhor acha que Celso Furtado 
teve para construir o GTDN?
Eu acho que ele teve, primeiro, a pressão política, embora ele não 
fosse político, nem receasse pressão política. Juscelino colocou nas 
mãos dele um “salva governo”. Juscelino teve muita habilidade para 

5 Juarez Farias não lembrou o nome do jornalista, mas pelas referências indiretas su-
pomos que seria Antonio Callado, que, na época, era do Correio da Manhã e escreveu 
alguns textos sobre a seca no Nordeste, dentre eles "Os industriais da Seca e os gali-
leus de Pernambuco" e a peça "Forró no Engenho Cananéia".
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fazer isso. Durante a execução dessa tarefa, o presidente foi desafiado 
muitas vezes a desprestigiar Celso. Eu me lembro de dois episódios 
que são ... (não sei se é bom gravar isso). O primeiro foi relacionado 
a segunda casa de máquina de Paulo Afonso. Começou a atrasar a 
liberação de recursos. Um belo dia Celso contou isso a Sette Câmara, 
que era chefe da Casa Civil. “Olha, eu vou embora. Assim não dá. Eu 
não fui chamado para enganar governador. Fazer desenvolvimento 
econômico, sem energia, não dá. O Ministro da Fazenda [Sebastião 
Paz de Almeida] está retendo recursos para a segunda casa de máqui-
nas de Paulo Afonso. Já não temos energia na primeira e a oferta já 
é insuficiente, e [agora] não temos certeza da segunda. É melhor eu 
fazer uma carta e você entrega ao presidente”. Sette Câmara disse: 
“Tá certo”. Sette Câmara era um homem de muita sensibilidade 
e esperou o despacho de Sebastião Paz de Almeida, chamado de 
“Tião Medonho”. “Sr. Presidente, desculpe interromper o despacho, 
mas eu tenho uma notícia que não é muito agradável, e acho que o 
senhor tem que tomar conhecimento”. Aí Juscelino perguntou: “Mas 
que notícia é essa?” “Renúncia de Celso Furtado”, respondeu Sette 
Câmara. Juscelino deu um pulo! “Renúncia de Celso Furtado? Por que 
Celso Furtado vai renunciar?” Ai Sette Câmara emendou: “Celso disse 
que não está no Nordeste para enganar governador e os recursos da 
segunda casa de máquina de Paulo Afonso estão sendo retidos [pelo 
Ministro da Fazenda], e ele não vai ficar lá enganando”. Aí Juscelino 
teria dito: “Você quer, Tião?”, e Tião disse: “Mas o que?” Juscelino teria 
continuado: “A minha salvação é Celso continuar na Sudene e fazer 
esse trabalho que ele está fazendo e você está interrompendo! Você 
é maluco?” Aí Sebastião saiu de lá e liberou o dinheiro. Essa história 
nunca foi escrita, não há provas, não há documentos, mas houve isso. 

– O senhor disse que foram pelo menos duas tentativas de inter-
romper a carreira política de Celso. Contou uma. Qual foi a 
outra?
Foi em 1962. Tentaram uma jogada. Na imprensa de Pernambuco é 
possível levantar isso. Naquela época, o único elo de comunicação 
da equipe da Sudene era o Repórter Esso. Nós saíamos às 6 horas 
da tarde e fomos para a rua Dantas Barreto, graças à uma parada 
de transporte. De móveis na cabeça, a minha equipe toda, enge-
nheiros, meus datilógrafos, todo mundo carregou mesa para vir do 
Tereza Cristina para o Professor Luís, para invadir aquele edifício 
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do INSS, que iria ser dado para um bocado de apaniguados. Nós 
invadimos e tomamos a coisa, e instalamos a Sudene. Nós nos ins-
talamos do nono ao décimo andar. Ficamos lá. Mas quando fizemos 
isso, Celso tinha um evento econômico na Alemanha, e decidiu ir 
para a Alemanha. E nós estávamos trabalhando e íamos para casa 
às 6 horas da tarde, e todos ouvindo o Repórter Esso para saber em 
que pé estava o Brasil. Foi quando o repórter disse que Paulo Guerra 
teria dito que iria invadir o depósito de gênero da Sudene porque a 
Sudene não estava distribuindo ... 

– Paulo Guerra, que era governador de Pernambuco. 
Cid Sampaio passou o governo para Paulo Guerra. Paulo Guerra era 
da UDN. Cid foi para o Rio, passou o governo para Paulo Guerra, 
que imediatamente declarou isso, que iria invadir. Tudo montado! 
O Comandante do IV Exército, coincidências que a gente não sabe 
explicar, era o General Costa e Silva, que depois foi presidente da 
República. Voltamos todos para a Sudene. Ali nos reunimos. Éramos 
todos uma equipe mesmo, e chegamos a uma conclusão. Nós não 
somos Forças Armadas, nós não temos nenhuma arma aqui, não 
sabemos brigar, e nos cabe manter respeito ao patrimônio público. 
O patrimônio público deve ser defendido pelas Forças Armadas. Vão 
ao comandante do IV Exército e explique a ele e vamos ver o que 
ele faz. E eu disse “Eu pelo menos não vou para a rua, nem nin-
guém daqui vai para a rua”. Jader, que era o chefe do Departamento 
de Agricultura, e Chico Oliveira, que era Superintendente Adjunto, 
foram ao IV Exército falar com o General Costa e Silva. E nós ficamos 
lá na Sudene, arrumando os dados todos, da administração de gêne-
ros, e eu tinha um cuidado danado com isso. Eles chegaram lá e o 
general disse: “os senhores estão vendo aqui que estão fazendo uma 
crítica, mas sem documento. Os senhores não podem provar que o 
governador disse isso”. Aí Chico disse: “Olha General, a rádio publi-
cou agora. É só mandar buscar [a gravação] na rádio, que foi dado”. 
O General retrucou: “É, mas eu não vou fazer isso, não dá certo”. 
Nisso eu acho que o esquema furou um pouco, porque Paulo Guerra, 
mesmo antes de o pessoal voltar do IV Exército, mandou por escrito, 
num cartão do Palácio, concretizou a ameaça. Quando Francisco 
começou a relatar para a gente, eu disse: “Mas nós já temos docu-
mento”. E ele: “Como já temos documento?” Aí eu mostrei: “Paulo 
Guerra mandou aqui o documento”. Eu e José Maria Aragão fizemos 
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uma nota e publicamos nos dois jornais (Diário de Pernambuco e 
Jornal do Commercio) e eles já saíram de manhã desmentindo a 
denúncia do governador e comprovando com documentos. Às 9 
horas da manhã estava marcada a reunião extraordinária do Conselho 
Deliberativo. Os governadores todos em Recife. Era uma coisa feita 
para derrubar Celso. O general chegou a dizer “Posso interferir. Mas 
os senhores telegrafem ao Primeiro Ministro [Tancredo Neves] para 
que eu intervenha e tome as providências necessárias”. O que é que 
ele precisava para ter o Exército e intervir na Sudene? Mas, quando 
estava marcada a reunião, bate na porta o General Juraci Magalhães, 
governador da Bahia, à época. Aí ele disse: “Quem foi que fez essa 
nota?”. Eu disse: “Fomos o Dr. José Maria Aragão e eu”. E ele per-
guntou: “Esses dados estão certos?”. Eu respondi perguntando: “O 
senhor quer ver as pastas correspondentes?”. “Não! Então não me 
interessa mais nada. A Sudene não vai falar na reunião de hoje”. “Por 
que, governador?”. “Quem vai falar é um governador sobre a miséria 
moral para qual o Nordeste está sendo levado”. Aí na hora chegou 
Dr. Lael Sampaio, irmão de Cid, que era um homem de bem e tal. 
Ele tinha visto tudo aquilo, e conhecia muito bem o governador, e 
disse: “Olha Aragão, o governo de Pernambuco não vai dizer nada 
nessa reunião. Espero que vocês se contenham também”. Aragão, 
que tinha muita presença de espírito, disse: “Dr. Lael, nós somos a 
defesa. Se a acusação não vai existir, não pode haver defesa” (risos) 
Era mesmo uma coisa para derrubar Celso. Para você ver como Celso 
...

– ... Incomodou?
Incomodou. E a luta que era. Todo tipo de problema Celso enfrentou. 
E às vezes não deu muita importância. 

– E Como foi que a Sudene chegou à Hollywood?
A cineasta americana Helen Rogers andava querendo fazer um filme 
sobre a vida do trabalhador rural no Nordeste. Acabaram dizendo pra 
ela que procurasse a Sudene que esta poderia ajudá-la. Ela marcou 
uma hora com Celso e apresentou o projeto. “Você tem alguma ideia?”, 
ela perguntou. E Celso respondeu de pronto: “Tenho. Não sei se é 
uma ideia que dá certo para você. Vá a uma dessas feiras do Nordeste 
e lá você escolhe uma pessoa, pede licença para acompanhar essa 
pessoa por uma semana. Você vai ver como vive o trabalhador rural. 
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E faz o documentário que você quiser”. Ela ainda perguntou: “Você 
me ajuda?” E Celso: “Ajudo”. E assim ela fez. Escolheu um sujeito bai-
xinho, bem barbado, e esquálido. Quando chegou à feira de Moreno, 
perto de Recife, tinha um tocador de viola, dizendo que a salvação 
do mundo era Mao Tsé Tung. (risos) Aí ela disse: “Eu quero aquele 
ali”. Era Severino, o nome do camarada. Celso se aproximou do cara 
e apresentou Helen Rogers. Disse que ela era uma jornalista ameri-
cana, e que iria filmar a vida de um trabalhador rural do Nordeste. 
Por fim, perguntou se ela poderia acompanhá-lo por uma semana. 
Ele respondeu que podia, desde que o dono da terra concordasse. 
Aí Celso perguntou quem era o dono da terra e Severino respondeu 
que era o deputado Constâncio Maranhão. “Ele está aqui?”, pergun-
tou Celso. “Ele está aqui na cidade hoje”, disse Severino. “Você pode 
me levar lá?”. Constâncio quando viu Celso exclamou: “Celso, você 
aqui?!”. Celso explicou quem era a Helen Rogers e o que ela estava 
fazendo, e ele (Constâncio Maranhão) disse: “Diga a ela que pode 
levar o Severino e falar o que ela quiser. Eu já sei que ela veio falar 
dessa tal de reforma agrária. Diga a ela que reforma agrária aqui é isso 
aqui: Pá!”. E deu um tiro de revólver no chão. 
Em 1961, eu acompanhei Celso a Washington (EUA). Eu e Jáder 
fomos os assessores escolhidos por ele para negociar um acordo, que 
na época dava uns $ 140 milhões, que hoje daria cerca $1,4 bilhão. No 
protocolo americano, o Presidente da República recebe o ministro 
de outro país por 15 minutos, no máximo. Mas só em ter acesso ao 
presidente dos EUA já era qualquer coisa. Celso foi à audiência, e 
quando terminaram os 15 minutos, o cerimonial avisou ao Presidente 
Kennedy e ele pegou Celso pelo braço. “Vamos aqui que eu quero 
mostrar um documento”. Aí Celso saiu com ele pela Casa Branco e 
foi para o Salão de Cinema e estava lá o filme The Troubled Land, 
o Problema da Terra, numa tradução livre, que era a história do 
Severino. Kennedy disse: “Esse filme foi visto por 35 milhões de ame-
ricanos. Nós estamos decididos a ajudar o Nordeste”. 

– Severino, então, ajudou o Nordeste?
Severino não era lá de grande validade. Ficou entusiasmado com a 
fama e Helen Rogers perguntou a Celso que se ela desse alguma ajuda 
a Severino ele poderia melhorar de vida. Ela disse que tinha uma verba 
da televisão e poderia fazer isso. Era a ABC. Celso chamou Strauss, 
grande realizador de projetos da Sudene. Aí Strauss comprou uma 
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parte de terra, fez um projetinho para Severino, e pegou o dinheiro da 
Helen Rogers. Severino foi pra lá com a família e com duas semanas 
já estava casado com outra, já tinha abandonado os filhos e estava 
bebendo com o dinheiro da americana (risos). 

– Eu gostaria de falar sobre um momento mais triste que é a 
saída de Celso da Sudene...
A saída de Celso [da Sudene] foi uma surpresa para todo mundo. 
Mas, nas circunstâncias, não era para ser surpresa. O que tivemos 
muito cuidado (medo) é que Celso fosse vítima de violência, pudesse 
ser vítima de violência. E nós fizemos a melhor assistência possível 
a ele. 

– O senhor o acompanhou? 
Nós fomos ao aeroporto, para o embarque dele. Zé Medeiros, que 
era nosso procurador em Brasília, foi quem o recebeu lá. Acomodou 
Celso num apartamento lá enquanto se decidia para onde Celso 
iria. Zé Medeiros se comunicou com João Agripino, que tinha sido 
relator do Segundo Plano Diretor da Sudene. João Agripino foi com 
Zé Medeiros a Ernesto Geisel, que era o Comandante Militar do 
Planalto, e perguntou o que a Revolução tinha contra Celso, e Geisel 
disse: “Nós não temos nada. Aqui, pelo menos, não tem nada con-
tra Celso. Aí João Agripino: “Eu estou dando guarda a Celso e não o 
entrego para ser preso. Vocês vão prender Celso e eu prefiro dar fuga 
a ele para ele ir para o exterior e fazer a vida dele lá”. E Geisel: “Isso 
não se cogita”. Aí Agripino: “Então, autorize ele voltar para o Rio de 
Janeiro onde mora a família dele?”. E Geisel: “Está autorizado”. Aí 
tem um detalhe... “Você pode dizer a ele para ir no vôo das 11 horas”. 
Era o Electra, o famoso Electra, da Varig. “Ele embarca e lá no Galeão 
ele vai ter um tratamento de respeito”. Aí Agripino ia saindo e Geisel 
disse: “Espera aí, João”! “O que é, general?”, “Não pode ser assim 
não. Você sabe quem é o chefe do DOPS no Rio de Janeiro?”, e João 
Agripino disse “Não, não estou sabendo”. “É o Boré. Você já ima-
ginou Boré com Celso Furtado na mão?”. Geisel disse isso! (risos). 
Mas Celso foi, e foi bem recebido. Três dias depois de estar no Rio, 
foi para o Chile, teve militares na presença dele no Galeão, mas o 
embarque foi tranquilo. Isso é o que eu sei, mas não presenciei, não 
tive essa sorte.
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– A Sudene de Celso e a Sudene pós Celso...
Bem, a Sudene pós Celso eu não acompanhei porque achava que não 
tinha o direito. 

– O senhor ficou na Sudene até quando?
Fiquei até junho de 1964, porque fiz uma transação com o General 
Expedido Sampaio, interventor nomeado. Quando ele chegou lá, saí-
ram todos os diretores e ele mandou me chamar e disse: “Olha, eu ouvi 
muito depoimento sobre o senhor, de comunistas, de integralistas, 
de tudo! Todo mundo respeita o senhor. E eu também lhe respeito, 
embora não o conheça tão bem quando os outros”. Eu disse, então, 
“muito obrigado, general”. Aí ele continuou: “Eu queria lhe fazer um 
apelo para o senhor continuar aqui”. Eu disse: “Não, eu não tenho 
condições nenhuma de continuar. Eu quero ajudar nessa transição 
no que for possível e o senhor me dá a minha demissão quando for 
nomeado o superintendente definitivo”. Aí ele disse: “Mas o senhor 
só fica nesta condição?”. E eu: “Só, general”. “Mas por que o senhor 
não quer ficar aqui?” “Se a pessoa que criou isso daqui já está exilada 
no exterior, o que farão comigo? Melhor sair logo”. Aí ele disse: “É 
porque o senhor não compreende meus colegas. O senhor sabe que 
eu já fui preso também? E por causa de política?”. Eu perguntei: “O 
senhor?” “[Sim] Fui. Eu tinha um rádio quando eu era tenente em 
Manaus e na época da guerra eu ouvia notícia da Alemanha. Me pren-
deram como nazista”. Ele [o general] foi muito correto comigo.

– Até Dom Helder pediu para o senhor ficar?
Um belo dia chegou o Calazans Fernandes, jornalista muito influente 
naquela época, da ABC, e falou: “Dom Hélder que falar contigo, mas 
você só pode ir na casa dele às 11 horas da noite... de dia não dá. 
E lá você tem que chegar muito discreto, passar pelos soldados e 
entrar no Palácio dos Bispos”. Eu não sabia o que Dom Hélder que-
ria falar comigo. Nem eu tinha intimidade maior com ele. Mas fui. 
Chegando lá ele me disse: “Eu andei conversando com Calazans, e 
ele me disse que quem está lá desde o começo é você. E o Presidente 
da República escolheu o novo superintendente e eu queria man-
dar um papel [documento] sobre a Sudene [feito por] uma pessoa 
em quem eu confiasse. E eu confio em você para [fazer] esse papel 
[documento]”. Eu respondi: “Bem, Dom Hélder, vamos por parte. 
Já foi escolhido o superintendente?” “Foi. Talvez você não conheça, 
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mas é como se fosse meu irmão”. Eu perguntei quem era e ele me 
disse que era João Gonçalves de Souza. “João Gonçalves?!!! Quando 
eu chego em Washington ele me dá o carro dele, para eu andar, tal 
é a nossa amizade! Ele é da OEA, eu sou da Sudene, mas sempre 
nos demos muito bem. Enfim, o senhor quer esse documento para 
quando?”. “Para amanhã”. “Mas Dom Hélder, escrever sobre a histó-
ria da Sudene, os problemas que existem na Sudene, em 24 horas?” 
Aí ele disse: “É o jeito, Juarez. Você vai ter que fazer isso”. “Tá bom. 
Mas o senhor vai ter portador para este documento?” “Vou”, ele res-
pondeu. “Posso saber quem é?” “É o cônsul dos EUA”. “O cônsul?”. 
“É, ele me perguntou se eu tinha alguma coisa para Washington e 
eu estou enviando isso aí para João”. No outro dia eu levei o texto e 
disse: “Não sei se era isso que o senhor queria”. E ele escreveu: “João, 
esse trabalho foi feito por um irmão nosso, Juarez Farias”. Aí assinou. 
João passou, então, um telegrama para o general da Sudene. Disse 
que não aceitasse nenhum pedido meu de saída. Aí o general mandou 
me chamar: “Juarez, Dr. João Gonçalves mandou um pedido aqui”. 
Aí eu falei: “General, eu não tenho negócio com Dr. João, eu me dou 
bem com ele, mas o senhor assumiu um compromisso comigo, de 
me dispensar quando encontrasse um superintendente. Agora que 
o senhor já está encontrando um, tem que cumprir com a palavra. 
Quando ele vai chegar?” “Ele vai chegar quarta ou quinta-feira. O 
senhor vai comigo ao aeroporto?” “Vou, mas com esse compromisso, 
de o senhor dizer que não pôde atender o pedido dele porque eu 
quero ir embora”. “Está bem”.

– Mesmo assim, João Gonçalves não quis deixar o senhor sair...
João às vezes era muito ingênuo. “Juarez, você não vai sair da Sudene, 
vai?!”. Aí eu respondi: “Mas não é para dizer para a imprensa. A gente 
conversa depois. O pessoal da Sudene está todo aí, vá lá falar com 
eles”. Aí o general deve ter falado alguma coisa e ele [João] man-
dou chamar em Fortaleza o Dr. Raul Barbosa, presidente do Banco 
do Nordeste e meu amigo. Dr. Raul deixou o Governo do Ceará 
num dia, e no outro estava assumindo a Procuradoria do Banco do 
Nordeste. Eu sou o quinto funcionário do Banco do Nordeste. Não 
sou o primeiro porque tive que bater a portaria de nomeação dos 
outros quatro. Dr. Raul veio urgente para Recife, e João me telefonou 
para eu ir almoçar no Grande Hotel com ele e o Dr. Raul. “Rapaz, 
João está me dizendo que você não quer colaborar com ele”. “Não se 
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trata disso. Eu me dou bem com ele, ele me trata muito bem quando 
vou a Washington, mas se eu ficar na Sudene e ajudar João a fazer 
alguma coisa que não coincida com o que Celso pensava, eu estou 
fazendo ‘Joãosismo’. Se eu brigar com João para fazer como Celso 
fez, estou fazendo ‘Celsismo’. O senhor acha que eu vou ter mais 
de 15 dias de poder? (risos)”. Aí Dr. Raul disse: “É, João. Nós temos 
que aprender essa lição de política que Juarez está nos dando. Não 
dá. Você nomeia um outro”. Mas João fez pior. Ele nomeou uma 
pessoa, e, depois, foi lá no meu escritório e disse: “Eu nomeei fulano 
de tal”. Aí eu disse: “João, eu o conheço. É uma pessoa competente, 
mas manda verificar com esses generais aí no poder. Esse rapaz está 
respondendo um inquérito que Celso mandou abrir, sobre um pro-
bleminha aí no escritório”. Eu expliquei qual era o escritório. “Você 
pode se envolver aí com a turma da corrupção”. (risos) “É verdade?”, 
“É”. Aí ele saiu do meu escritório, encontrou essa pessoa e falou: “Eu 
não posso mais manter a sua nomeação, não”. “O que houve?”, per-
gunto a pessoa. “Juarez disse que você não pode” (risos). Eu fiquei 
entregue. Aí encontrei com ele [João Gonçalves] dois ou três dias 
depois, no aeroporto em Recife, e disse-lhe poucas e boas: “Você 
é um maluco, João! Como é que você faz uma coisa dessa? Eu fui 
ajudar e você fica querendo me matar?”. De fato, o tal cara queria 
mesmo me matar.

– O senhor participou diretamente da elaboração do primeiro 
Plano Diretor da Sudene
E do segundo também! Do segundo mais do que do primeiro. No 
primeiro, eu fiquei mais restrito à parte de indústria. O plano de 
Indústria Têxtil. Nós fizemos uma análise das 61 fábricas de tecidos 
do Nordeste. Eu era do BNDE e só entrei na Sudene no final de 1959. 
Eu era chefe de gabinete do Dr. Ewaldo Correia Lima, pai da cantora 
Marina. Ele era um piauiense ilustre demais e ele me cedia a Celso para 
esse trabalho da Sudene. Cada vez que tinha alguma coisa para fazer, 
tinha um tanto assim de gente, e Celso dizia: “Juarez, vai fazer isso”. 
Eu acabei sendo assessor do Ministro do Comércio das reuniões lou-
cas de 1961, de Jânio Quadros, que assumiu a Presidência da República 
... falam de Bolsonaro, mas Jânio assumiu a Presidência da República 
e não sabia o que fazer. Ele ganhou a eleição brilhantemente. Ele não 
sabia nada. Aí, para aprender, pois era uma inteligência fulgurante, 
ele inventou umas reuniões, botava dois estados próximos, e fazia 
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uma reunião de dois ou três dias com governadores e secretários 
para ver o que o estado estava querendo. E ele fez a primeira reu-
nião com Guanabara e Rio de Janeiro. Segunda reunião com Paraíba 
e Pernambuco. Aí quando cheguei aqui em João Pessoa, Celso me 
chamou e disse: “Olha, o Ministro Bernardes Filho disse que não 
sabe nada sobre a indústria do Nordeste. E pediu para eu designar 
uma pessoa que possa ajudá-lo na reunião com o Presidente. Então 
você faz de conta que não é diretor da Sudene, mas do Ministério da 
Indústria e Comércio”. Aí eu disse “Tá bom”. (risos).
A reunião seguinte foi com Piauí e Maranhão e Arthur Bernardes 
nem pediu mais a Celso para falar comigo. Mas aí depois ele disse 
que iria precisar de mim, de novo. Aí eu fui para São Luís e fiquei lá ao 
lado dele. Você vendo Jânio com os ministros, era um palco sensacio-
nal. Nunca vi um camarada tão fulgurante, tão inteligente, tão louco 
como Jânio. E esses ministros são medrosos. O Brígido [Fernandes] 
Tinoco, ministro da educação era um deles. Na reunião, os ministros 
pegavam uma cópia do que ia ser discutido e ficavam com outra. Aí o 
Tinoco levantou-se da mesa, entregou a cópia dele a Jânio e começou 
a falar. Daqui a pouco Tinoco começou a ler a pauta e disse: “... uma 
despesa de 5 milhões ...” aí Jânio interrompeu: “Perdão, ministro. 
Penso que são 3 milhões”. “Não, senhor presidente. Esse grupo fui eu 
que pessoalmente comandei. São 5 milhões”. Jânio insistiu “Perdão, 
ministro. São 3 milhões”. Na terceira vez eu pensava o que iria acon-
tecer, aí Jânio foi enfático: “Ministro, eu insisto que são 3 milhões”. 
Aí o ministro: “Presidente, na minha cópia está escrito a carbono, 5 
milhões”. Aí Jânio: “Então, ministro, devo insistir que o carbono da 
sua máquina ...(risos). Aí o ministro olhou para o papel e disse: “É, o 
senhor tem razão. São 3 milhões”. (risos) 
Ele fazia isso com os pobres ministros. Dava pena. E ele entendia 
o que os ministros, ou os governadores poderiam dizer. Ele pegou 
Cid Sampaio e deu um show. Cid chegou em João Pessoa, vindo de 
Recife. Era a primeira vez que Jânio vinha a João Pessoa, e Cid achou 
que daria show em cima de Jânio. Porque chegou uma hora que Cid, 
com aquele sotaque Pernambucano disse: “Senhor presidente, esse 
seu Plano Quinquenal de Obras Rodoviárias, eu não entendo. Esse 
plano atribui a Pernambuco, com 6,7 % da população, apenas 4,5% 
dos recursos”. E Jânio deixou Cid falar. Foi aquele silêncio na Praça 
João Pessoa, cheia de gente. E depois atacou: “Senhor governador, 
esse plano eu não o fiz. O fizeram os técnicos. Não convidei vossa 
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excelência para participar da criação, porque nos meus alfarrábios, 
vossa Excelência figura como engenheiro químico, não como enge-
nheiro rodoviário. Mas (fazendo som nasal) somos políticos e, como 
políticos, nos metemos a opinar sobre tudo. Imagine se adotamos, 
para as estradas, o critério demográfico que Vossa Excelência pro-
põe! Temo que vossa excelência não ficará [tão] bem como nosso 
correligionário Carlos Lacerda. Quanto ele faria de estradas no Rio 
de Janeiro!?”. Ele [Jânio] não precisava estudar nada. Se ele fosse 20% 
menos inteligente, tinha dado um excelente presidente da República 
(risos)... Tal era a facilidade com que ele entendia as coisas. Era 
genial.

– Qual foi a contribuição que a Sudene deu para o planejamento 
no Brasil?
Eu acho que a grande contribuição foram as tentativas, que resul-
taram frustradas, de elaborar, sob a liderança de Celso e Santiago 
Dantas, o Plano Trienal, que Jango ficou de implantar e implemen-
tar e não conseguiu. Inclusive porque não resistiu a determinadas 
impulsões de correligionários. Eu vou contar de Brizola, por exemplo. 
Brizola era cunhado de Jango. Nós fizemos o Plano Trienal, e Celso e 
Santiago levaram, e Jango aprovou. Nós prevíamos 22% de aumento 
do salário mínimo para conter a inflação, que era o principal pro-
blema. Aí Brizola se assessorou de um camarada lá no Rio de Janeiro, 
que tem 40 livros de economia (Dr. Tolstoy Klein), mas se você resu-
mir os 40 livros, não dá uma frase sobre Economia. Dr. Tolstoy bolou 
um decreto duplicando, ou mais do que isso, o aumento em 57% o 
salário mínimo. Santiago não chegou a ir para o Ministério. Quando 
tomou notícia pelo rádio, foi embora para o aeroporto, embarcou. E 
Celso foi para Recife. Eu até perguntei a Celso: “Mas por que o senhor 
não negocia também?” Aí Celso respondeu: “Porque eu quero que 
Jango pague o preço dessa bobagem que ele acaba de fazer. Ele acaba 
de perder o governo”. E perdeu mesmo, né? 
Mas eu acho que a grande contribuição da Sudene foi, primeiro, 
colocar na administração pública a necessidade de planejamento, 
que tinha esmaecido muito. Embora tenha começado na ditadura de 
Getúlio com grandes projetos. O DASP, por exemplo, é um grande 
projeto administrativo de controle da Administração Pública. Mas 
depois foi acabando, a ditadura foi tomando conta, foi paroquiando 
o país, e nós perdemos a concepção global que nós tínhamos. E 
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fomos restabelecendo aos poucos. Primeiro, o governo Dutra com 
o Plano SALTE; depois o governo Juscelino com o Plano de Metas. 
Os resultados do governo Juscelino foram fantásticos, sob muitos 
aspectos, não sob o aspecto monetário, né? Participei de algumas 
reuniões com eles dois - Santiago Dantas, que era um gêniozinho - 
você olhava para Santiago e ficava pensando “Onde é que cabe tanta 
inteligência?” - e Celso Furtado, né? Fizeram o Plano Trienal. Eu tive 
uma isquemia com 29 anos de idade por causa desse plano. Brizola 
depois se meteu no meio, com alguns correligionários... atrapalha-
ram tudo. 

– Olhando para a obra de Celso, o que o senhor acha que ela 
agendou de mais forte para compreender o Brasil?
Bem, eu acho que Celso tinha a grande preocupação de demons-
trar que não era dependente de nenhuma escola econômica. E isso o 
levou a ser posto em contradição pelos correligionários e pelos adver-
sários. Porque ele simplesmente partia (da ideia) de que a economia 
dos países emergentes não poderia ser administrada sem você remo-
ver as causas estruturais, como ele chamava. Tinha coisas estruturais 
que só soluções diferentes das soluções clássicas. Celso brigava ao 
mesmo tempo com a Direita e com a Esquerda. E ele fazia isso sem-
pre. Eu lembro que quando ele escreveu, em “Desenvolvimento e 
Subdesenvolvimento”, um capítulo fazendo críticas ao modelo de 
Marx, Mário Magalhães, que foi o maior amigo que ele teve, veio 
do Rio (Mário já estava afastado da Sudene) para “ajudar Celso”. Era 
louco por Celso. Celso era como um filho dele. Eu cheguei na sala 
de Francisco [de Oliveira] e o Mário estava lá. Eu o chamava de pro-
fessor. “Professor, o senhor está aqui! Voltou?” Ele disse: “Não, eu 
vim para ajudar. Você sabe que eu gosto de ajudar os amigos”. Aí 
eu: “E quem é o amigo que você vai ajudar?” “O rapaz dessa sala aí”. 
“O rapaz dessa sala aí é Celso! O que foi? Ele está doente?” “Ele não 
está [doente], mas está me fazendo voltar a ser psiquiatra”. Aí eu 
disse: “Por que?”, e ele respondeu: “Você leu esse livro que ele lançou 
agora? Desenvolvimento e Subdesenvolvimento? É um absurdo! Dos 
absurdos intelectuais que ele cometeu, esse é o maior”. 
A gente gostava de provocar discussões de Celso com Mário porque 
a gente aprendia muito, né? Mário, inclusive, ia comprar aquelas coi-
sas de caranguejo ali em Goiana e preparava no apartamento que ele 
tinha em Recife. A gente ficava comendo caranguejo e estimulando a 
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briga dele com Celso. E a gente aprendendo. A gente era muito moço. 
Aí eu imediatamente saí do gabinete de Chico e entrei no gabinete 
de Celso. “Já viu o professor?” “Mário?” “É”. “Está aí?” “Está”. “O que 
é que ele veio fazer aqui?” “Ele disse que iria ajudar um amigo que 
está em dificuldades intelectuais e tal”. “Que amigo é esse?” “Você, o 
autor do livro ‘Desenvolvimento e Subdesenvolvimento’. “Chama ele 
aí!”. “Peraí, já acertamos tudo. Às cinco horas Mario vem aí e a gente 
vê como isso acaba”. 
Aí José Maria Aragão, Jáder, eu, Vasconcelos, a turma mais próxima 
de Celso. Mário chegou lá: “Celso, eu vim aqui para te ajudar. Dá 
para você ir comigo a um médico? Você está louco?!” “Eu não estou 
louco, não! Eu não sou é mecanicista, como você”. “Você não pode 
ser nem mecanicista, Celso. Você está doido! Quem é você para criti-
car Marx?”. Ai Celso disse: “Mário, eu sou Celso Furtado, de Pombal, 
na Paraíba!”, “Ah, eu logo vi! Só podia ser de Pombal! De outro canto 
não aparece um louco assim!” (risos) 
Brigaram a tarde toda, Celso dizendo que Mário era um marxista 
mecanicista, e Mário dizendo que Celso não tinha autoridade nem 
para falar o nome de Marx. Era uma figura fantástica! Acabou res-
pondendo a dois IPM´s e conseguiu arquivar os dois! O da Sudene, 
o cara da Marinha, que era radical, perguntou: “Dr. Mário, o senhor 
conhece os comunistas da Sudene?” “Conheço todos. São poucos. 
Aqui quase não tem comunistas.” Aí o sujeito da Marinha disse “Não 
tem, não?”. “Não tem, não. Pensando bem, Almirante ...” ele chamava 
logo de Almirante. O sujeito era capitão de fragata. “... de comunista 
aqui só tem Dr. Estevão Strauss”. “Mas Dr. Strauss? O Dr. Strauss 
é um cavalheiro!”. “Pode ser cavalheiro, mas ele é comunista, e é a 
opção dele”. “Por que o senhor acha que ele é comunista?”, “Para ser 
bem sincero com o senhor, eu nem sei bem o por quê. Mas eu tenho 
certeza que ele só se tornou comunista para se livrar da esposa dele. 
O senhor conhece a esposa dele? É a mais burra do mundo!” Era 
assim o Mário, né?
A outra ... ele era médico concursado do Ministério da Saúde, e foi 
chamado lá. “O senhor conhece esse texto?” “Conheço”. “O senhor 
sabe que esse é um texto subversivo?” “Eu não sei. Aí é uma questão 
de ... Eu não sou especialista em subversão. O especialista em sub-
versão é o senhor, e se o senhor está dizendo que é subversão, é!”
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– Desarmou o cara...
Aí ele disse “Mas o senhor sabe quem 
escreveu esse texto?” “Eu sabia, mas 
agora não sei mais. Ele passou a ser 
subversivo”. “Este texto foi escrito 
pelo senhor!” “Ah, fui eu que escrevi?” 
“Foi!”. “Pois bem, se o senhor diz que 
fui eu que escrevi e que ele é subver-
sivo, já sei que estou lascado, né? Vou 
embora”. Aí saiu. Foi lá, voltou e per-
guntou: “Eu estou indiciado agora?” 
“É claro que o senhor foi indiciado”. 
“E eu posso indiciar alguém?” E o 
militar: “Claro! Se o senhor quiser colaborar...” “Eu quero! Quero 
indiciar dois sujeitos!”. “Mas por quais crimes?”, “Subversão e cor-
rupção”. Aí ele perguntou: “Quem são essas figuras?”. “Humberto de 
Alencar Castelo Branco e Raimundo de Brito”. “O senhor Presidente 
da República e o Ministro da Saúde?” “Exatamente, esses dois aí”. 
“Dr. Mário, o senhor está brincando?” “Não estou brincando, não. O 
senhor não disse que esse documento era subversivo? Olha aí, sub-
versão! E usar esse documento como se fosse deles? Não é corrupção 
se apoderar de direitos autorais alheios? Não fui eu que escrevi? Tá 
aqui no Plano de Governo dele”. Rasgaram o inquérito na frente dele. 
(risos). Grande figura!

– Olhando para hoje, a Sudene tem razão de existir? É possível 
voltar a falar em desenvolvimento regional?
Eu acho que a Sudene ainda tem razão para existir se a matriz eco-
nômico-administrativa do Brasil mudar. Nós estamos numa matriz 
demasiadamente antiga demasiadamente velha. Talvez não seja 
necessário esse aparato de hoje. Talvez precisemos introduzir uma 
nova tecnologia na Administração Pública. Eu faço isso há oito ou 
dez anos, que eu tenho um compromisso toda sexta-feira no Gulliver 
(restaurante de João Pessoa): almoço com um grupo de economis-
tas. E eu digo, sempre, se o Governo do Brasil é o maior cliente de 
tecnologia digital, como é que ele pode ser também o maior empre-
gador? Ninguém pode duvidar que a nova tecnologia foi feita para 
reduzir a participação de mão de obra, e acelerar a produção da mão 
de obra. Como, aliás, qualquer sonho capitalista tem essa finalidade. 

Eu acho que a Sudene ainda tem 
razão para existir se a matriz 
econômico-administrativa do 
Brasil mudar. Nós estamos numa 
matriz demasiadamente antiga, 
demasiadamente velha. Talvez  
não seja necessário esse aparato 
de hoje. Talvez precisemos intro-
duzir uma nova tecnologia na 
Administração Pública.
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Se o Brasil muda isso, é claro que o Nordeste pode se comportar 
como uma região de administração adaptada à tecnologia disponível. 
Inclusive pelas mudanças tecnológicas já ocorridas e as que vão ocor-
rer. Por exemplo: nós podemos nos tornar, em pouco tempo, a maior 
produtora de energia do país, sem necessidade de grandes linhas de 
transmissão. O que nós vamos fazer com essa energia? Como vamos 
fazer para acasalar essa energia que está sendo possível com a explo-
ração desse lençol de petróleo do Pré-sal? É uma coisa fabulosa que 
faz o Brasil sair do sétimo, ou oitavo lugar para ser o maior produtor 
de petróleo do mundo. Como é que vamos usar essa energia? Não 
para botar carro na rua, mas para fazer produtos que suplantem, ou 
até que eliminem determinadas necessidades de saúde pública? Isso 
é um lado da questão. O outro é se tem sentido a teoria de desenvol-
vimento regional? Se nós pensarmos nos programas regionais que 
nasceram do isolamento das regiões, não tem sentido mais, porque 
hoje você supera tudo isso. Mas se você pensar em explorar os mais 
altos níveis de tecnologia e os recursos de cada região, há lugar para o 
desenvolvimento regional. Ninguém vai querer que as regiões sejam 
administradas igualmente, exploradas igualmente, e com as disponi-
bilidade de água, de alimentos diferenciados. Cabem as duas coisas. 
Tem lugar para as duas coisas. 

– Celso é pensador de um tempo ou é um pensador também pra 
hoje? 
Eu acho que Celso era um dinâmico pensador tecnológico, como deve 
ser todo pensador. Hoje, a coisa mais perigosa é o conservadorismo. 
Não que o conservadorismo não fosse uma forma pacificadora, mas 
é que mal o conservadorismo se senta numa cadeira e já estão dando 
uma cama para ele dormir. Eu tive uma lesão pulmonar, e perguntei 
a meu pneumologista: “Qual é a sobrevida que você me dá?”, “Não 
dou!” “Por que não dá?” “Porque antigamente um olhava esse seu 
caso e eram cinco meses, seis meses, sete meses, e hoje eu não posso 
dizer”. “Por que?” “Porque eu não sei nem a minha sobrevida. A tec-
nologia está mudando de 48 em 48 horas. Amanhã eu não sei mais 
nada de Medicina”. 

– Entendi. E Celso na vida de Juarez Farias? 
Foi uma graça que eu recebi. Como eu sempre fui católico, foi uma 
graça que eu recebi. Trabalhar com Celso foi uma honra. Foi uma 
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escola de graça que eu tive. Mesmo quando discordávamos, eu achava 
que Celso estava querendo me ajudar. Ontem eu peguei uma carta 
dele aí, à mão, como sempre, em que ele me oferecia – pelo amor 
de Deus não publiquem isso (risos)... Celso dizia que estava muito 
preocupado, e que tinha conversado sobre mim com a CEPAL e a 
CEPAL me oferecia a chefia do escritório em Assunção. E eu escrevi 
uma carta para ele e disse: “Eu só vou sair do Brasil expulso. Eu nunca 
sairia para uma Paraíba metida a país”. (risos)

– Por falar em Paraíba metida a país, Celso levou uma equipe 
grande paraibana para a Sudene, né?
Por acaso. Eu, pelo menos, fui por acaso. O Chico Oliveira era casado 
com uma paraibana, mas foi por acaso. Eu, inclusive gostaria de con-
tar a história do Chico. 

– Pode contar. 
Celso me perguntava: “Você não tem pessoas como você que tenham 
vindo aqui para o Sul e que queiram voltar para esse trabalho no 
Nordeste?”. Eu falei: “Conheço algumas”. Ele perguntou: “Por exem-
plo?” “Francisco Oliveira. Para mim o melhor da minha geração, o 
mais inteligente, o mais capaz e tal e tal”. “E ele está onde?” E eu res-
pondi: “Ele está em São Paulo. Ele trabalha na Lambretta. Aí Celso: 
“Você pode chamá-lo?” Aqui você vai ver como Celso era “mão de 
vaca” (risos). Aí eu perguntei: “Mas chamá-lo para que?” “Ah, eu 
quero entrevistá-lo”. Aí eu disse: “Então vou requisitar uma passa-
gem para ele no banco. E reservar um hotel para ele”. Aí Celso: “Não! 
Não faça isso, não”. E eu perguntei: “Como não?”. “Eu não quero 
que digam que eu estou usando o banco para fazer o trabalho no 
Nordeste”. Aí eu perguntei: “E Francisco vem pra cá como?”. “Diga 
ele para fazer um sacrifício”. Aí eu liguei para Chico. Ele veio de ôni-
bus e o hospedei na minha casa. Às 8 da manhã eu entrei com ele na 
sala de Celso, e os apresentei. Eles ficaram conversando e deu uma 
hora da tarde. Eu já sabia que Celso não iria pagar o almoço. Cheguei 
lá e disse: “Vocês vão encerrar essa conversar para irmos almoçar, ou 
não?”. Aí Celso disse: “Podem ir, eu já encerrei aquela outra parte 
com Francisco. Já estamos tratando de outras coisas”. Aí eu saí e per-
guntei: “Chico, o que você acertou com Celso?” “Ele está querendo 
que eu vá pro Nordeste”. “Você acertou com ele a passagem, trans-
porte de família, transporte de móveis ...?”, “Não, não acertei não. 
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Era preciso acertar isso?”, “Precisa, Chico. Você vai acabar pagando 
tudo isso, porque Celso não vai pagar não. Ele acha que é obrigação 
cívica”. “Não é possível! Celso é um homem inteligente”. Aí eu disse: 
“É, mas para essas coisas ele não é, não”. E não deu outra, né? Chico 
chegou em Recife devendo e nem sabia a quem recorrer. A sorte 
é que Vasconcelos assumiu a diretoria do Departamento de Apoio 
e mandou fazer as contas de Chico e pagou. Aí Chico ficou lá, né? 
Mas aí ele me liga - naquele tempo era telefone internacional. Você 
ligava lá de Guararapes para um telefone na Rua Rio Branco, no Rio. 
Só tinha torre. Aí Chico me mandou chamar lá. Eu fui e ele, que me 
chamava de Galego: “Galego, Celso está com uma loucura aqui e eu 
preciso de sua ajuda”. “O que é?” “Celso está querendo que eu seja 
superintendente substituto da Sudene. O que é que você acha?”. E 
eu disse: “Você é que tem que achar. Se acha que dá certo, assume”. 
“Mas eu tenho um problema muito mais sério antes de assumir. Eu 
não tenho uma roupa para assumir. Nem tenho a roupa, nem tenho 
dinheiro para comprar”. Aí eu disse: “Está bem, eu vou falar com 
Jáder (que nessa época era chefe do Departamento Econômico do 
BNDES) e a gente vai comprar uma roupa aqui e vai mandar para 
você. Não tem problema. Isso aí a gente resolve”. Saí do banco com 
Jáder e fomos na Ducal, ali na Nilo Peçanha. Entramos numa loja 
da Ducal e tinha um vendedor do tamanho de Chico, baixinho. 
Mandamos ele provar uma roupa lá. Compramos, fomos à Pan Air e 
conseguimos enviar como encomenda especial para Recife e Chico 
tomou posse com a roupa que nós pagamos. E Celso nem perguntou. 
(risos) Era assim.

– O senhor acredita que temos alguma chance? O senhor tem 
esperança ainda? 
Esperança a gente deve sempre ter. E eu tenho a impressão que a 
turma de hoje é muito melhor que a nossa turma. Ou a minha 
turma... você é ainda um menino... Esse tratamento que eu fiz agora 
recentemente, é um tratamento sério. E eu fiquei deslumbrado com 
o que eu vi nessa clínica. É uma clínica paraibana, só tem médico 
paraibano ... o médico mais velho que me atendeu não tinha trinta 
anos. E falou tanto da nossa universidade, e você vê os meninos com 
muito mais sensibilidade de médico que aqueles medalhões que você 
conhecia aqui. Teve uma hora que eu peguei um exame com anes-
tesia geral, e eu disse: “Doutor, pare aí”, e ele disse: “Por que?” e eu 
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falei: “Eu quero dizer o seguinte: se eu morrer nesse exame, morro 
feliz. Porque vou morrer na frente de jovens que revelam muito mais 
capacidade de fazer as coisas que a minha geração, a velha geração à 
qual eu pertenço. Eu quero é felicitar a Paraíba por ter esse pessoal 
aqui”. Aí eu fiz o exame e essa semana ele mandou, meu médico me 
disse: “Reintegre-se”. E eu disse: “A que?”, “À vida de cidadão. Você 
já melhorou o suficiente para ser cidadão de novo”. Então eu acho 
que a esperança vem daí. Pensar que essa geração é pior que a minha 
ou que outras, não é não. Agora, é claro, que ele não andou como 
eu andava com 150 livros debaixo do braço. Não tem sentido. Você 
passava seis horas, sete horas, oito horas para resolver um carroção 
de matemática. Um carroção daquele hoje você joga no computador 
e resolve. E esses meninos sabem tudo isso. Estão aprendendo. Outra 
coisa, eles buscam as técnicas que mais facilitam o aprendizado, para 
não dizer que todos devem aprender do mesmo jeito. Cada pessoa 
tem sua maneira de aprender. Nós temos que ter capacidade de criar 
liderança, de respeitar mais as pessoas, que nós não respeitamos. E 
de sair desses atropelos. 

– O senhor se encontrou com Celso depois do exílio? Esteve com 
ele depois da volta para o Brasil?
Estive. Estive várias vezes com ele. Inclusive, da última vez que o 
vi foi muito chocante para mim. Celso tinha cerca de 1,75m ... e eu 
fui à Academia Brasileira de Letras - nessa época eu era presidente 
da Academia Paraibana de Letras - e teve qualquer coisa lá e eu fui 
convidado para ir ao Rio. Eu fui e Ronaldo Cunha Lima, que era 
governador (da Paraíba) me apontou: “Juarez, olha quem está aqui”. 
Eu olhei e era Celso. Aí eu fui lá. Ele chamou Rosa, a mulher dele, e 
me apresentou. Aí eu olhei e pensei: “Por que Celso está desse jeito?”. 
Eu não imaginei... Celso estava um “L”! O corpo dele era um “L”. Ele 
ficava olhando para o chão. Foi a última vez que eu o vi. Inclusive, 
depois desse choque que eu tive, eu vi um camarada passar vestido 
de branco carregando uma bolsa. Aí eu pensei: Eu conheço esse cida-
dão. Era o ministro Luiz Correia, que andava com um enfermeiro 
que transportava o intestino dele numa bolsa. Eu tive esses choques. 
Celso, feito um “L”, olhando para o chão, Rosa segurando no braço 
dele. Eu tive outros encontros com ele ... é muito interessante, em 
momentos de lazer.... Celso era uma pessoa de trabalhar. Um belo dia 
chegou uma peça na cidade [Recife] ... e as nossas mulheres, a minha, 
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a de Chico, e a de Jader Vasconcelos tinham horror à Sudene porque 
nós só pensávamos na Sudene. Nós chegamos e ficamos ali na frente 
do teatro, esperando [a peça] começar. Aí chega Celso, sozinho. Ele 
morava no Recife e a mulher no Rio. Aí Celso olhou e disse: “Jáder, 
não adianta pensar em três safras de feijão do São Francisco, não. Eu 
andei fazendo umas contas lá em casa, o máximo, com segurança, 
são duas safras”. Aí as mulheres, com a inteligência que têm, deram 
as costas e saíram da roda. No segundo ato, Celso se encaminhou 
para a roda e elas saíram de novo. No outro dia, ele me chamou no 
gabinete: “Eu notei uma hostilidade das mulheres de vocês a mim. O 
que houve?”. Aí eu respondi [com ironia]: “Não houve nada. Elas que 
não souberam entender... Não veem os maridos... Uma noite para 
sair com eles, é uma dádiva de Deus. Na hora vão com os maridos 
ao teatro, tem que discutir a safra de feijão do São Francisco! ... Elas 
não têm razão nenhuma” (risos). Aí ele: “Foi por isso?” “Foi! Elas são 
normais. Nós é que não somos!” 

– Furtado e os filhos – do Cariri à Sorbonne...
Eu ia sempre passar o natal em Cabaceiras, quando meu pai era vivo. 
Furtado me chamou e disse: “Você vai passar o natal em Cabaceiras? 
“Vou”. “Você leva Mário?”. Mário é o filho mais velho. “Você quer levar 
Mário?”, insistiu. “Mas pra que? Pra passar o natal em Cabaceiras?” 
“Sim”. “Leva que eu quero que ele conheça o Cariri. Conheça melhor o 
Nordeste”. E eu levei o Mário. Aí, na véspera de Natal, minha mãe me 
chamou num canto e começou a chorar. “Por que a senhora está cho-
rando?” Ela respondeu: “Esse menino aí, sozinho, longe da família...” 
“Ah, foi o pai dele que pediu para eu trazer. Não tem problema, não”. 
Mário entendeu e perguntou o motivo de minha mãe estar chorando. 
Aí eu disse: “Ela está chorando porque você está sozinho, longe de 
seu pai, de sua mãe. E ela não entende um Natal longe da família”. 
Ele foi ao encontro dela e disse: “D. Lêda, não chore por casa disso, 
não. Eu não tenho família”. Aí foi que mamãe desabou. “Por que é 
que você não tem família, meu filho?” E ele disse: “Mamãe acorda 
às sete horas da manhã e vai para o Conselho Nacional de Pesquisa. 
Meu pai às oito horas da manhã já está no carro para ir ao Ministério. 
Os dois vão embora de casa e às vezes nem se lembram de deixar o 
dinheiro do café da manhã. A gente come fiado na padaria da frente 
(risos). Quanto ao André , ele era espevitado. Mais do que Mário, né? 
Uma vez encontrei com Celso no aeroporto, o do Galeão, e perguntei 
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pelos meninos. “Que meninos?” “Os 
seus!”. Aí ele disse. “Eu estou aqui 
para tomar o avião para Paris porque 
André tem uma tese na Sorbonne, 
como o pai deles fez”. “É sério? André 
estudou?” Eu contei essa história do 
Mário à filha dele, que é socióloga, 
em Campinas. 

– Qual é a sua mensagem para os 
jovens neste momento tão crítico 
da vida nacional?
A gente tem que levar o País mais à sério, sem se levar muito à sério. 
Isso é uma coisa que é muito recomendada. O que está faltando, tal-
vez, seja os líderes nos orientarem sobre o caminho que devemos 
seguir. O desenvolvimento tecnológico tem sido tão rápido, que as 
pessoas estão sem saber que profissão escolher. Você leu “21 lições 
para o Século 21?” 

– Sim, de [Yuval] Harari. 
De Harari... dedicado a Itzik (Yahav), o marido dele. O livro já toca 
pela dedicatória. E já vendeu 8 milhões e meio de cópias. Sabe apli-
car porque a origem dele é comprovada.... Mas eu acho que muitos 
empregos vão deixar de existir, outros serão criados... há inclusive a 
ideia de um economista de Israel, que eu li há uns dias atrás. O cama-
rada chega ao ponto de querer que as Nações Unidas fixem tipos de 
trabalho prestados e que hoje não são remunerados para substituí-los 
e, com isso, manter a população que vai ficar desempregada com a 
nova tecnologia. Quer dizer, você divide o produto da nova tecnolo-
gia com quem está desempregado por ela. 

– O que o senhor diz da Economia de Francisco? Não tem como 
não formular ...
Eu acho que o Papa está descobrindo a pólvora. Não é possível a 
Igreja ficar oscilando entre a miséria absoluta e a riqueza absoluta. A 
Igreja tem que verificar que a paz está no meio, sem nenhum lugar 
comum. E a paz é feita pela melhor distribuição de renda. Essa é a 
frase do Papa. Eu lembro que meu pai me deu essa lição quando eu 
tinha uns 8 anos de idade. Era na época da guerra e eu perguntei: 

Muita gente pensa que democra-
cia é oba, oba. Não é! Ou pensam 
que ordem é não deixar os outros 
falarem. Também não é! Vai ser 
tão difícil você encontrar lugar 
para ditador no mundo, que eles 
vão se acabar por eles mesmos.
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“Por que essa guerra, papai?”. Aí ele disse: “Ah, meu filho. É muito 
difícil explicar isso”. Papai era um matuto que só estudou um ano. 
Mas, pra mim, era melhor filósofo do que muitos que eu conheço 
por aí. Ele disse: “Enquanto os homens forem muito desiguais entre 
eles, vai haver guerra”. Eu perguntei: “E não tem uma solução para 
isso não, papai? Um remédio?”. Solução eu não sabia o que era não. 
Mas remédio eu sabia. “Tem, mas é mais fácil fazer a igualdade do 
que fazer esse remédio”. Aí eu perguntei: “E qual é o remédio?” 
“Socialismo”. “Socialismo?”. “É”. Não dei muita bola porque eu nem 
sabia o que era isso. Uma vez, lá em 1945, eu já tinha 12 anos, cheguei 
lá no mercado e vi um jornal pregado com uma foto de uma pessoa e 
um fio de sangue saindo da cabeça, com o seguinte texto: “Mais uma 
vítima da ditadura”. Aí eu fui pra casa. “Papai, o que é ditadura?” 
“ditadura é um regime onde só o governo fala”. “Então eu sou contra 
a ditadura”. Ele era getulista e eu perguntei: “Getúlio é ditador?”. “É”. 
“Então eu sou contra Getúlio também” (risos). E ele guardou isso. 
Quando eu assumi o governo aqui na Paraíba (1970-71), três dias 
depois, ele disse: “Eu esqueci de te fazer uma pergunta. Você ainda 
é contra a ditadura?” Aí eu falei: “Agora que eu assumi o governo é 
que eu sou mesmo” (risos). 

– Sim, mas para onde vamos?
Nós vamos evoluir tão rapidamente que talvez seja mais leve que em 
outro período da história, porque o homem já vê que não dá para 
sacrificar tanto. Você vê o que se discute hoje na Alemanha sobre 
horário de trabalho ...você acomoda. De oito horas, você passa para 
seis, a cada três você arranja mais um emprego por aí afora. E o trei-
namento também. A gente está pensando que nós, os emergentes, os 
subdesenvolvidos, não estamos treinando. Estamos. Preste atenção 
na quantidade de cursos que tem aparecido aí. Pode não ser bom. 
Pode não ser a melhor coisa, mas nem era assim. Eu lembro que eu 
era menino de 16 anos em Campina Grande, escrevente de cartório, 
empregado. Papai dono do cartório em Cabaceiras e chegou lá em 
Campina e disse: “Você quarta-feira vai para Cabaceiras”. “Por que?” 
“Vai ter júri, e esse juiz que foi nomeado para lá passou em primeiro 
lugar no concurso, mas não entende nada de júri”. “Por que o senhor 
não o orienta no júri?” “Não, não fica bem um escrivão mandando um 
juiz fazer as coisas. Melhor você, que é escrevente aqui em Campina 
ir lá e dar uma orientação para ele”. Aí eu fui, orientei o júri, lavrei a 
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sentença, e disse ao juiz: “O senhor manda restabelecer a publicidade 
do Tribunal e leia a sentença”. “Em pé ou sentado?”. Aí Papai disse: 
“Eu não disse que ele era burro?” (risos)

– Desenvolvimento e Democracia...
É uma discussão a ser feita. A meu ver o que está mais ou menos 
evidente, é que a democracia não pode ser só uma festa da liberdade, 
não. Tem que ser de realização, também. Você não pode estar na 
rua dizendo o que quer e por quê quer, sem querer. Porque você só 
quer quando souber fazer. E é o que está aí. Muita gente pensa que 
democracia é oba, oba. Não é! Ou pensam que ordem é não deixar 
os outros falarem. Também não é! Vai ser tão difícil você encontrar 
lugar para ditador no mundo, que eles vão se acabar por eles mesmos. 
Antigamente você sabia, mas não podia discutir com o cara, pois ele 
estava a milhares de quilômetros de você. Hoje você discute tranqui-
lamente. E mostra que ele não tem razão. Quem não entende são os 
Cardeais da Igreja, por exemplo. Vão entender esse Papa quando? 
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Francisco de Oliveira*

Vocês não encontrarão, na Sudene, nenhum rastro de 
velhos costumes brasileiros, como, por exemplo, o pater-
nalismo, o uso da família ... isso está completamente 
ausente. A história que fica é de uma organização, tal 
como seu fundador, extremamente republicana. Vocês não 
sabem o que era enfrentar os governadores do Nordeste! 
Ou era uma missão para um demônio, ou para um santo. 
E Celso Furtado era as duas coisas. Demônio para aquelas 
tradições patrimonialistas, e santo para as novas oportu-
nidades que a Sudene veio criar.”
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* Entrevista realizada em 21/11/2013, em São Paulo, no contexto das atividades 
do Procondel (Sudene – UFPE), pelo professor Marcos Costa Lima, da UFPE, 
Coordenador Científico, e pela pesquisadora Angela Nascimento, Coordenadora 
Executiva do Projeto, e cedida para publicação aos organizadores da Trilogia Celso 
Furtado: a esperança militante.
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Celso Furtado: um republicano exemplar

Há quem afirme que a trajetória de Francisco Maria Cavalcanti de 
Oliveira(1933 - 2019), ou Chico de Oliveira, um dos mais impor-

tantes cientistas sociais brasileiros, ainda não foi suficientemente 
investigada sob a perspectiva do pensamento social e político brasi-
leiro da segunda metade do século XX.1 Pernambucano, com formação 
em ciências sociais e economia, antes de chegar à Sudene e juntar-se à 
equipe comandada por Celso Furtado, no que chamaria, mais de tarde, 
de a “Navegação Venturosa”2, passou pelo setor bancário público (fun-
cionário concursado do Banco do Nordeste) e pela  iniciativa privada 
(trabalhou na Lambretta do Brasil S.A., em São Paulo). Aliás, foi na 
Lambretta, lá pelo final dos anos 1950, que ele ouviu falar dos planos de 
Furtado para “mudar o Nordeste”.

Em entrevista publicada, também nesta coletânea, Juarez Farias (p. 
39) conta que intermediou o encontro entre Chico de Oliveira e Celso 
Furtado, no Rio de Janeiro. Farias teria feito contato por telefone e con-
vidado Oliveira, a pedido de Furtado, para uma entrevista. Oliveira viera 
de ônibus e ficara hospedado em sua casa. No dia seguinte, no meio da 
manhã, a contratação do novo quadro para o projeto Sudene teria sido 
aprovada, sem que, no entanto, detalhes como os custos da mudança 
de São Paulo para o Recife tivessem sido discutidos. Segundo Farias 
- que o teria alertado sobre a necessidade desse acerto, especialmente 
conhecendo a fama de Furtado em relação a dinheiro - “Chico chegou 
em Recife devendo e nem sabia a quem recorrer”.

A versão de Oliveira daquele encontro também é narrada aqui, na 
entrevista que transcrevemos a seguir e que foi feita pelos professores 

1 PERRUSO, Marco Antonio. Uma trajetória dissonante: Francisco de Oliveira, 
a Sudene e o CEBRAP. Cad. CRH, Salvador , v. 26, n. 67, p. 179-192, Apr. 2013. 
Available from <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-49 
792013000100012&lng=en&nrm=iso>. Access on 15 June 2020.  https://doi.org/10.1590/
S0103-49792013000100012.

2 Oliveira, Francisco de. A Navegação Venturosa – ensaios sobre Celso Furtado. São 
Paulo: Boitempo,2003.

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-49792013000100012&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-49792013000100012&lng=en&nrm=iso
https://doi.org/10.1590/S0103-49792013000100012
https://doi.org/10.1590/S0103-49792013000100012
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Marcos Costa Lima3 e Angela Nascimento4 no contexto do projeto 
Procondel (Sudene/UFPE). Os fatos são diferentes dos narrados por 
Farias. O Furtado que recebe Oliveira é sisudo e anti-cordial. “Eu levei 
tudo, as minhas notas [do curso da Cepal] ... Ele nem olhou. Eu pensei 
que ia discutir. Nada. Nem Olhou. Não se comoveu, estava impassível”. 
Ainda de acordo com essa narrativa, Furtado teria feito uma única per-
gunta: “você está disposto a ir para o Recife?”. Apesar da impressão 
negativa, Oliveira saiu do encontro comemorando a contratação: “Eu, 
besta, assim, nunca consegui emprego tão fácil”.

Quando, um pouco mais tarde, Chico de Oliveira foi convidado por 
Celso Furtado para ser o Superintendente substituto da Sudene, Farias 
lembra que ele não tinha sequer um terno para tomar posse. Os amigos 
o socorreram do Rio. “Entramos numa loja da Ducal e tinha um ven-
dedor baixinho, do tamanho do Chico. Pedimos que o vendedor pro-
vasse uma roupa lá. Compramos. Fomos à Pan Air e conseguimos enviar 
como encomenda especial para Recife. Chico tomou posse com a roupa 
que nós pagamos”. Se os fatos não coincidem, o certo é que as duas ver-
sões se encontram num ponto: as ações da equipe liderada por Furtado 
desequilibraram a estrutura de interesses da velha oligarquia regional. 
Por causa disso, foram acusados de comunistas, presos (caso de Chico 
de Oliveira), cassados e exilados (caso de Celso Furtado). 

Para Oliveira, toda a adjetivação que se pode fazer sobre o homem 
e sua obra “é que Celso era um republicano exemplar”. Numa tradição 
brasileira de patrimonialismo, que vem desde Portugal, de apropriação 
do público por interesses privados, a que não resistiram grandes fi-
guras do Brasil, “Celso era uma exceção luminosa“. Oliveira afirma 
que, nos cinco anos em que trabalharam juntos, aprendeu “o que é 
república e o que é democracia, sem nenhuma retórica”. A Sudene, 

3 Possui graduação em Philosophie Politique - Université Montpellier 2 - Sciences 
et Techniques (1978), mestrado em Sociologia pela Universidade Federal de 
Pernambuco (1985) e doutorado em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de 
Campinas (1998). Pós Doutorado na Université Paris XIII- Villetaneuse (2003). Prof. 
Associado 2 da Universidade Federal de Pernambuco no Departamento de Ciência 
Política. Conselheiro da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade 
Federal de Pernambuco, sócio do Centro Internacional Celso Furtado de Políticas 
para o Desenvolvimento).

4 Graduada em história pela Universidade Estadual de Pernambuco, especialista 
em arquivologia pelo Ministério de Cultura da Espanha, mestrado em Ciência 
da Informação pela Universidade Federal de Pernambuco e sócia do Centro 
Internacional Celso Furtado de Políticas para o Desenvolvimento.
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inicialmente, não tinha mais de 20 funcionários. “Era com esse exército 
que ele queria modificar o Nordeste. E a resposta é que ele modificou. 
Tirou o Nordeste da agenda da politicagem e colocou "numa noutra 
agenda". E sua obra teórica redefiniu os rumos da teorização sobre o 
Brasil, o que não é pouca coisa”.

A ação furtadiana na economia do Nordeste, de acordo com Oliveira, 
foi a de fundar instituições que pudessem levar a cabo as tarefas do de-
senvolvimento. Quase todas as instituições anteriores eram limitadas 
em seus objetivos. “Vocês não encontrarão, na Sudene, nenhum rastro 
de velhos costumes brasileiros, como por exemplo o paternalismo, o uso 
da família ... isso está completamente ausente. A história que fica é de 
uma organização, tal como seu fundador, extremamente republicana. 
Vocês não sabem o que era enfrentar os governadores do Nordeste. Ou 
era uma missão para um demônio, ou para um santo. E Celso Furtado 
era as duas coisas. Demônio para aquelas tradições patrimonialistas, e 
santo para as novas oportunidades que a Sudene veio criar.”

(Os organizadores)

Entrevista

– Gostaríamos de começar lhe perguntando um pouco da sua 
trajetória de juventude, e como o senhor chegou até a Sudene. 
Bom, obrigado Marcos e Angela. Vocês vão me fazer chorar. O Recife 
e a Sudene são uma chaga que não fecha. Que vergonha um homem 
velho chorar, mas é assim mesmo! Eu não tinha trajetória nenhuma 
antes da Sudene (...). É muito comum enfeitar a própria biografia. A 
minha não dá para enfeitar porque os arquivos históricos, que são 
implacáveis, vão dizer que não havia nada antes da Sudene. O que 
é verdade, e não me abate, porque eu não tenho esse costume. Até 
daria para enfeitar o maracá, porque eu nasci a 7 de novembro, data 
da gloriosa revolução soviética. Mas não é verdade. Aquilo era um 
atraso! Como os partos programados eram previsíveis dentro de certa 
margem, mas não com tanta certeza, então a minha mãe não era 
nenhuma revolucionária para marcar o dia 7 de novembro... Tadinha, 
era uma católica. Felizmente, porque do catolicismo em que eu fui 
parte, eu herdei a direção ética, que na esquerda era muito rebaixada. 
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Então foi assim: no dia 7 de novembro, no Recife, no bairro do Barro, 
eu conheci o mundo. Nem conheci, na verdade. Você não conhece 
nada até os 15 anos, mais ou menos. De modo que não há história pre-
gressa. Eu fui um estudante comum na faculdade de Filosofia, que era 
muito ruim, porque todos os professores eram, na verdade, vindos 
do Direito, o que era muito comum nas ciências sociais. Um estu-
dante comum, sem nenhum relevo. Logo aderi ao partido socialista, 
que ao dizer dos comunas, que eram muito fortes no Recife, a gente 
era a ala feminina deles. E isso eu prezo muito em própria avaliação, 
porque me livrou do stalinismo, que era hegemônico, tanto na União 
Soviética, como no pensamento e ação dos comunistas no mundo. 
Eu não tive esse problema. Graças a uma turma universitária muito 
especial eu fiquei na esquerda socialista.

– Você poderia mencionar algumas dessas pessoas?
Um deles ainda vive, que é o meu amigo Cláudio Souto5.

– (Marcos Costa Lima) Foi meu professor. 
Que é um reformista de carteirinha. Ele teve uma grande influência 
nesse grupo, que era um grupo pequeno, porque o partidão dominava 
tudo. Mas para mim foi extremamente importante. De modo que eu 
cheguei na Sudene como uma página em branco. Militante estudantil 
no Recife naqueles anos não diferenciava muito. Quase todo mundo 
era militante, da direita ou da esquerda. Da esquerda, maior prepon-
derância. Se bem que do ponto de vista da ação, os comunistas eram 
muito mais ativos e capazes do que nós. Como é que eu cheguei na 
Sudene? Por acaso. A história podia ser redondeada, mas é mentira. 
Seria mentira. Eu cheguei por acaso. Eu fui para a Sudene também 
por acaso. Eu estava aqui em São Paulo, no meu primeiro exílio. Esse 
é o segundo, e vai se prolongar. E Fernando Mota6, intelectual um 
pouco mais à direita do que era comum no Recife, passou aqui em São 
Paulo, eu fui visita-lo no hotel, [e] ele [me] disse: “você está sabendo 
das novas iniciativas?” Eu digo: “não.” “O Celso Furtado está recru-

5 Doutor pela Faculdade de Direito do Recife (UFPE). Dedicou-se a Sociologia do 
Direito. Foi professor visitante nas universidades de Columbia, Colônia, Bielefeld.

6 Fernando Mota, economista, foi nomeado diretor do departamento de recursos hu-
manos da Sudene e, em seguida, superintendente adjunto do mesmo órgão. Em 1967 
assumiu o cargo de superintendente da Sudene sucedendo a Rubens Vaz da Costa e, 
ainda no mesmo ano, foi substituído por Euler Bentes Monteiro.
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tando gente para levar para o Recife, por que você não vai conversar 
com ele?” E eu fui ao Rio. O Celso era o tipo mais anticordial possí-
vel! Vocês não vão encontrar nas personalidades políticas brasileiras 
alguém como o Celso. Eu fui lá, me apresentei: “eu queria falar com 
o doutor Celso Furtado e tal.” Ele era diretor regional do BNDE7. É 
por isso que ele assumiu a coisa no Nordeste. Eu pedi para ser entre-
vistado. Ele na hora me atendeu. Eu levei as minhas notas da Cepal8. 
Eram todas muito boas, principalmente no que me interessava mais, 
que era programação geral. Havia uma cadeira que era oferecida com 
este título. O Professor importante era Pedro Vuskovic9, um chileno 
que nos dava programação geral, e eu caí de joelhos. Era a disciplina 
que eu amava. Eu levei tudo, as minhas notas para o Celso. Ele nem 
olhou. Eu pensei que ia discutir. Nada! Ele nem olhou. Ele disse: “você 
está disposto a ir para o Recife?” Eu disse: “estou.” Ele olhou assim e 
disse: “vá lá falar com o Medeiros”. O Medeiros era o braço direito 
dele. Toda a equipe do Celso era paraibana. Não tinha conversa. Ele 
não tinha muita relação com o mundo político brasileiro. Aliás, não 
tinha nenhuma, porque ele passou um período precioso no Chile. Ele 
conhecia os políticos na Paraíba porque tem dois estados no Nordeste 
que botam para quebrar: a Paraíba e o Ceará. Não passa nada por 
eles que eles não capturem. E o Celso tinha muita relação com os 
políticos. Engraçado, com os políticos da direita paraibana; não da 
esquerda. Aliás, a esquerda paraibana era quase inexistente. Ele era 
amigo também do João Agripino10. O Cleantho11, foi quem o trouxe 
para o BNDE. Então foi por aí que ele entrou. E Juscelino12 tinha feito 
todo o plano de metas e não tinha nada para o Nordeste. O Celso 

7 Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico. Em 1982 foi incluído, à sigla, o "S" 
de social, formando, portanto, BNDES.

8 Comissão Econômica para América Latina e Caribe, comissão regional das Nações 
Unidas criada em 25 de fevereiro de 1948. 

9 Pedro Vuskovic estudou Engenharia Comercial na Universidade do Chile, dedicando-
se, posteriormente, ao ensino de Estatística. Trabalhou 20 anos na CEPAL (Comissão 
Econômica para a América Latina). Em 1970 foi nomeado Ministro da Economia de 
Salvador Allende. Com o golpe do general Pinochet, exilou-se no México onde traba-
lhou no Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Retornou ao Chile 
no começo dos anos 1990, mas não permaneceu por muito tempo. Morreu na cidade 
do México em 1993. 

10 Governador da Paraíba (1966 – 1971).
11 Cleantho de Paiva Leite (1921 -1992), Assessor econômico de Getúlio Vargas.
12 Juscelino Kubitschek de Oliveira, presidente do Brasil de 1956 a 1960.

https://es.wikipedia.org/wiki/Centro_de_Investigaci%C3%B3n_y_Docencia_Econ%C3%B3micas
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entrou nessa brecha, apresentou a Juscelino... na verdade, relatou o 
que ele tinha feito como diagnóstico. Ele teve uma sorte danada, por-
que todo o esquema técnico do diagnóstico para o Nordeste estava 
pronto. Tinha sido [feito por] um economista mineiro, que eu pelejo 
para rememorar o nome e não consigo. 

– (Marcos Costa Lima) Paulo Roberto Haddad, ex-ministro da 
Fazenda e do Planejamento?
Não, era um economista mineiro muito bom. Mas enfim, o Celso 
pegou aquilo, que era tecnicamente muito cepalino, e ele deu o 
enfoque político que faltava. Juscelino aí o nomeou no Encontro de 
Garanhuns13, que foi ponto de partida. 

– Você participou do encontro de Garanhuns?
Participei, mas sem nenhuma relevância. A figura central era o Celso e 
ponto! Mas eu já estava na pequena equipe que era aquela do Edifício 
Tereza Cristina (centro do Recife). Era uma equipe muito pequena. 
Eu me lembro de tão poucos... Primeiro, tinha o Luiz Vasconcelos. 
Era um português clássico, com sotaque e entonação, e que Celso não 
podia nomear [seu] substituto porque ele era português. [O segundo] 
era o Jorge Furtado, que era irmão dele, e pela cabeça do Celso não 
passaria nunca nomear um irmão. E o terceiro dessa trinca era Mário 
Magalhães14, conhecido como Boca do Inferno. Ele e Carlos Duarte15. 
Os dois nunca se encontraram. O primeiro no serviço público e 
Carlos Duarte na política, eram conhecidos como Bocas do Inferno. 
O terceiro, Celso não podia nomear porque Mário Magalhães, que 
era assessor e fazia a cabeça do Celso, disse: “não me nomeie porque 
no outro dia eu fecho essa baiuca.” E era mentira, porque ele era o 
assessor privilegiado do Celso. Não era à toa que o primeiro filhinho 
do Celso chama-se Mário. Chama-se, espero que não tenha morrido. 
Então, esse pequeno grupo fazia o Codeno16. A Sudene é de 1959. 

13 Encontro de Garanhuns (PE), realizado de 25/04 a 03/05 de 1959, promovido pela 
Confederação Nacional da Indústria.

14 Médico em Saúde Pública, foi o responsável pelos programas sanitários na Sudene, 
priorizando o abastecimento d’água e o tratamento de esgoto. Foi casado com Nise 
da Silveira, famosa médica psiquiatra.

15 Vereador comunista no Recife.
16 Conselho de Desenvolvimento do Nordeste, instituído pelo Decreto nº 45.445 de 

20/02/1959.
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Antes disso, o Mário chamou o Celso 
(ele tinha muita autoridade moral) 
e disse: “isso não pode continuar 
assim. Você ou fecha essa baiuca ou 
você tem que resolver.” “Como resol-
ver?” “Você passa o tempo todo no 
Rio, e está certo que passe, que é lá 
que se negocia a questão política 
daqui. E você não pára aqui, e isso 
aqui não anda. Você tem que dar uma solução, tem que nomear um 
substituto para tocar esse barco aqui. E você já sabe os três que você 
não pode nomear.” Ele disse: “quem sobra?” “Sobra Francisco, que 
não é nada.” Ele foi para o Conselho Deliberativo e apresentou o meu 
nome no outro dia. Houve um certo quiproquó na denominação, 
porque o Celso chamou de substituto. As outras forças que então já 
podiam se manifestar, a exemplo do governador Cid Sampaio17, que-
riam que eu fosse interino. A diferença é sutil, mas é decisiva. Ele 
disse: “interino não, substituto.” Eu fiquei e no outro dia eu perguntei 
a Mário Magalhães, que foi o autor dessa prosódia: “o que eu faço 
como substituto?” Ele disse: “você faz é tocar o barco porque ele não 
toca.” E foi aí que eu fui indicado, assim. Ele não tinha a mínima, ele 
não fazia as coisas por obrigação política. Nada disso. Aí começou o 
imbróglio. Não foi mole não.

– Agora, o Jader de Andrade, o Nailton Santos18, chegaram depois 
então?
Depois, depois.

– E pelo que você está contando, quem enfrentou as feras dos 
governadores foi você, já que Celso ficava sempre muito no 
Rio?
É, ele era preservado, porque Celso era um caso raro. Ele sobreviveu a 
quatro presidentes. Entendeu? Primeiro Juscelino, que você lembra, 
criou a Sudene em 59 e em 60 ele perde a eleição em sua própria 

17 Cid Sampaio (1910 – 2010). Governador de Pernambuco (1959 – 1963). 
18 Ambos foram secretários de Miguel Arraes. Jáder de Andrade foi assessor direto de 

Allende após exilar-se no Chile e foi das Nações unidas naquele país. Nailton Santos 
fez carreira na UNICEF. Era irmão do geógrafo Milton Santos.

Qual era o esquema anterior? O 
esquema anterior era dominado 
pelo DNOCS, que era sempre a 
moeda de troca da Presidência 
com os políticos do Nordeste, 
quase sempre cearense.
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sucessão. Vem Jânio [Quadros]19, o meteoro, e Celso continuou com 
Jânio. E ademais tem uma entrevista decisiva com Jânio, onde os 
dois se apaixonaram. Mas logo [veio] o Mazzili20, depois de Jânio, o 
interregno da transição janista, e, finalmente, ele sobreviveu a três. 
Na verdade, quatro com essa transição muito tumultuada, o que era 
raríssimo no quadro político. E a Sudene era ligada diretamente à 
Presidência, de modo que ele participava das reuniões de Ministérios 
com igual condições, e foi excepcional isso ter ocorrido depois.

– Agora, você entende essa excepcionalidade na condução 
do Celso como estando relacionada ao contexto político 
do Nordeste, toda a movimentação, reivindicações, Ligas 
Camponesas21. Isso está associado a esse lugar de destaque que 
Juscelino dá a Sudene? 
Não. A questão da Sudene sim, mas a questão do Celso provavelmente 
não. Ele não era ainda essa figura que se tornou... A questão do Celso, 
a meu modo de ver, foi uma impressão forte que o Celso passou a 
Juscelino e o Juscelino queria fazer alguma coisa definitiva. Na ima-
ginação juscelínica essa coisa definitiva não era a Sudene. A sorte é 
que foi. Não era. Juscelino queria fazer um espocado do champanhe, 
que de fato fez em Garanhuns. Eu acho que a relação da nomeação do 
Celso é um pouco independente do que ele pensava que era a Sudene. 

– E você Chico, poderia narrar um pouco essa sua posição, quer 
dizer, os embates, alguns embates, ou a própria atividade em 
ser um superintendente adjunto da Sudene naquele momento? 
Era uma carga de responsabilidade bastante grande
Era muito grande. Era muito grande mesmo, porque não havia expe-
riência nacional sobre a questão, [e] nem a experiência internacional 
servia. Se tentasse recolher da experiência internacional, não exis-
tia a experiência internacional. Mais próximo, podia se aproximar, 

19 Presidente do Brasil de janeiro a agosto de 1961.
20 Pascoal Ranieiri Mazzilli foi presidente do Brasil em duas ocasiões: 25/08 a 08/08 de 

1961 e 02 a 15/04 de 1964.
21 As Ligas Camponesas foram associações de trabalhadores rurais criadas inicialmente 

no estado de Pernambuco, posteriormente na Paraíba, no estado do Rio de Janeiro, 
Goiás e em outras regiões do Brasil, que exerceram intensa atividade no período que 
se estendeu de 1955 até a queda de João Goulart em 1964. Sua principal liderança foi 
o deputado estadual socialista Francisco Julião.
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mas não muito, era a experiência mexicana. Mas o México nunca teve 
uma experiência regional tão forte quanto a Sudene. Então, nacional-
mente não havia. A SPVEA22, que é uma criação de Getúlio, nunca 
teve a repercussão nem a autoridade que veio a ter a Sudene. Tanto 
que será reformulada depois, tendo em vista o modelo Sudene. A 
SPVEA, como ela ficou muito setorizada, nunca teve a importância 
para a Amazônia que a Sudene teve, nem poderia ter; as condições 
institucionais, econômicas, sociais, eram inteiramente diferentes. 
De modo que não havia muito o que copiar, tanto que a Sudene, 
no caso, foi sobrecarregada, ela virou uma espécie de Ministério do 
Nordeste, que não estava no programa. Essa espécie de Ministério 
do Nordeste tomou a si a tarefa de coordenar o que era coordenável 
e de dar impulso a setores, a atividades que não tinham importância 
no esquema anterior. Qual era o esquema anterior? O esquema ante-
rior era dominado pelo DNOCS - Departamento Nacional de Obra 
Contra as Secas, que era sempre a moeda de troca da Presidência com 
os políticos do Nordeste, quase sempre cearenses. O Ceará foi muito 
hábil no episódio do Banco do Nordeste. O Banco, que é varguista 
também, por razões vocacionais, deveria ter sido no Recife, mas os 
políticos indicaram no [Encontro de] Garanhuns uma reivindicação, 
e os cearenses captaram, como dizia o personagem do Chico Anysio: 
“captei o seu sentido.” E aí agarraram o Banco, que foi um fator de 
transformação do Ceará, fantástico. O Ceará não se entende sem o 
Banco do Nordeste.

– Nem Jereissati23 nem os Gomes, não é?
Nem os Gomes. Aquele caráter gerencial que os Gomes e Jereissati 
tentam assumir é do Banco do Nordeste, não é deles. Eles tiveram 
que se transformar em políticos gerenciais, porque a presença do 
Banco era esmagadora. Aí eu me perdi.

22 Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia (SPVEA), criada 
por Getúlio Vargas em 1953.

23 Tasso Jereissati (governador do Ceará e empresário); Ciro Gomes (governador do 
Ceará e político).

https://pt.wikipedia.org/wiki/1953
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– Poderia desenvolver mais essa questão do aspecto gerencial 
dos políticos do Ceará, do BNB.
É o BNB que meteu na cabeça deles e na ação. Então, durante boa 
parte o Banco foi dirigido por Raul Barbosa24, um ex-governador do 
Ceará25. [Ele] foi nomeado por Juscelino. Ficou com Juscelino e ficou 
com Jânio. A transformação dele é excepcional. Era um político con-
servador. Virou um gerente de banco, no Banco de Desenvolvimento, 
mas que não era entendido como tal. Ele deu um caráter desen-
volvimentista ao Banco, que era inerente à concepção de Vargas, e 
um perfil político conservador, mas sério, tanto que ficou intocável 
durante três mandatos. Assim, o Banco do Nordeste teve muita força 
política. O DNOCS, articulando toda a política conservadora, da qual 
ele nunca saiu, e o Bando do Nordeste que era a novidade. 

– Quer dizer, na verdade uma mão nas finanças e na indústria e 
outra mão na terra, na agricultura, que era o DNOCS?
Era o DNOCS, [que] tinha muita força, porque toda a chamada polí-
tica para o Nordeste se resumia no DNOCS. O DNOCS tinha um 
serviço para o industrial que era uma beleza de concepção e de ges-
tão, do velho Guimarães Duque26. 

– Guimarães Duque...
Era um nome inatacável, em toda bandalheira do DNOCS ele sempre 
estava acima disso. E foi com essas forças que o Celso viabilizou a 
Sudene, principalmente com essa parte do DNOCS. Porque o Banco 
do Nordeste com Raul Barbosa, embora fosse inatacável do ponto de 
vista administrativo, não tinha uma concepção desenvolvimentista. O 
primeiro empréstimo, na verdade, de desenvolvimento, que o Banco 
faz, só o faz em 1973, porque a direção era firme, mas conservadora.

24 Raul Barbosa presidiu o Banco de Desenvolvimento do Nordeste de 1956 a 1960 e de  
1962 e 1967.

25 Governou o Ceará de 1951 a 1954.
26 Agrônomo mineiro que em 1932 veio trabalhar no Nordeste, na Inspetoria Federal 

de Obras Contra as Secas-IFOCS, atual Departamento Nacional de Obras Contra 
as Secas-DNOCS. Escreveu obras de referências sobre o Nordeste, dentre as quais 
se destacam “O Nordeste e as Lavouras Xerófilas” e “Solo e Água no Polígono das 
Secas”, não somente pelos problemas ecológicos levados em consideração, como 
também, pelos questionamentos agronômicos relacionados com o aproveitamento 
socioeconômico das plantas xerófilas.
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– Agora, você aponta uma questão importante, a meu juízo, que 
é essa ideia de criação de figura do Ministério Sudene, um 
Ministério para a região. Isso eu nunca tinha ouvido falar. Mas, 
a gente percebe na leitura, seja das atas do Conselho, seja na 
imprensa, a tentativa da Sudene de enfrentar, muito embora 
se falasse muito em planejamento em sua na concepção, de 
cuidar de muita coisa ao mesmo tempo.
É, mas essa é a impressão geral que se tem da Sudene, mas ela é falsa. 
A Sudene nunca pensou em planejamento. O Celso nunca pensou 
num plano. Se imagina que ele tinha planos, metas, progressão... Não 
é que é falso. Eu me expressei mal. O problema do Celso é que ele 
seguia como político. A questão técnica podia ser resolvida, mas o 
problema era político. Você não encontra nos anais da Sudene nada 
parecido quanto isso. Eram decisões tópicas, mas estratégicas. Então, 
uma decisão estratégica era a forma de atender a questão da seca. 
Parecia uma coisa contingencial, mas era estratégica na concepção 
dele. Isso se mostrava, por exemplo, no fato de que nessa missão que 
lhe é delegada, que lhe é quase imposta, mais do que delegada, nós 
resolvemos que a questão do abastecimento das frentes de trabalho 
cabia a nós, e não ao DNOCS. Tiramos o DNOCS do meio, porque 
aí estava uma grande fonte de corrupção. Enfim, se cobrava a fatura 
sempre três vezes maior.

– Porque tinha um aspecto emergencial, por exemplo, que você 
acaba de tocar.
Tinha.

– Mas, quer dizer, quem não participou do processo diretamente 
como você, que foi um dos principais autores dessa histó-
ria toda, a gente verifica que, o Plano Diretor, por exemplo, 
daquela migração, que acabou não sendo o que se esperava, 
mas o próprio plano de industrialização, o 34/1827, quer dizer, 
essas questões, digamos, mais estruturantes, elas pareciam 
configurar um plano. Agora, evidente que esse plano estava 

27  Incentivos Fiscais Sistema 34/18: Artigo 34 do Decreto nº. 3.995, de 14 de dezembro de 
1961, e as alterações introduzidas pelo Artigo 18, do Decreto nº. 4.239, de 27 de junho 
de 1963, criaram e regulamentaram os incentivos para as inversões no Nordeste. 
Baseavam-se na relação entre três agentes: a empresa optante (ou depositante), a 
empresa beneficiária (ou investidor) e a Sudene. 
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misturado com esse enfrentamento do dia a dia, e as carências 
eram muitas. Então eu aproveito para perguntar a você, nesse 
seu período de superintendente adjunto, quais foram assim 
os grandes embates que você travou? Quais foram os grandes 
desafios que você teve?
Bom, o primeiro desafio, e mais importante, era de uma forma muito 
abrangente, o que fazer? Porque o Celso fugia de uma concepção de 
planejamento muito marcada. Ele era na verdade um estratégico 
que atuava taticamente. Então faltava esse plano. Ele o concebia 
de formas estratégicas, pontos de orientação gerais. Mas a questão 
da seca não era estranha a esse plano. Esse plano da seca se afirmava 
por duas razões: primeiro, para afastar o DNOCS da corrupção. O 
DNOCS era muito forte porque antes da Sudene ele era o “Ai Jesus” 
da oligarquia regional em seus vários Estados. Também não era 
homogêneo; era aquilo que todos os políticos regionais buscavam. 
Em segundo lugar, ela era estratégica do ponto de vista de integrar 
a seca na concepção desenvolvimentista, e não tratá-la apenas como 
obras contra as secas. O nome DNOCS dizia tudo: eram obras contra 
a seca. Esse foi um embate sério, porque o DNOCS era muito forte. O 
segundo embate sério veio a ser o Banco do Nordeste. O Banco não 
tinha, embora fosse criado para isso, essa concepção. O Barbosa, seu 
presidente, que era um homem digno - eu não tenho nada a dizer 
contra-, aprendeu a ser desenvolvimentista no Banco, porque as coi-
sas se impunham. Isso do ponto de vista institucional. Do ponto de 
vista mais personalizado, os dois grandes adversários eram Aluísio 
Alves28 e Virgílio Távora29, o primeiro era um udenista juscelinista.

– Bossa nova?
É, mas ele não tinha nada de bossa nova. Ele era... Eu não posso dizer 
o que ele era. E o Virgílio Távora, depois no governo do Ceará. Eles 
não queriam destruir a Sudene, pois perceberam que aquilo era o 
maná do deserto. E aí investiram muito. Investiram contra, na ten-
tativa de se apropriar, com a vantagem de que o que eles fustigavam 
estava no Recife, e quem não podiam fustigar era Celso, que estava 
entre Rio e Brasília. Daí, o embate foi sério. Foi preciso dizer ao 
Távora, tentando não ser rude, que ele era um político constituinte 

28  Governador do Rio Grande do Norte de 1961 a 1966.
29  Governador do Ceará de 1963 a 1966 e 1979 a 1882.
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de 1946, e que sabia que a execução das obras cabia ao corpo técnico. 
Era uma questão das instituições federais, e ele não era uma institui-
ção federal. Portanto, que ele se calasse. O que ele queria era que eu 
entregasse a ele o cheque das obras do DNOCS. [E] eu disse na lata a 
ele que não entregaria. 

– E isso inclusive, reflete um pouco a briga que se percebe nesses 
quatro anos, de 59 a 64-65, dos próprios governadores. Saem de 
uma campanha meia surda de achincalhamento da Sudene, de 
tentativa mesmo de impedir o processo no Congresso Nacional. 
Isso.

– Argemiro Figueiredo, uma série de políticos que trabalham 
diuturnamente contra a Sudene.
Contra o projeto, é. Argemiro Figueiredo foi outra dessas figuras. 
Ficou como um emblema anti-Sudene. Depois Teve Virgílio Távora 
no governo do Ceará, que era muito forte, porque, na verdade, ele 
liderava a ordenação, daí o forte embate.

– E o governador Cid Sampaio ficava numa posição intermediária? 
Porque Cid Sampaio era, aparentemente desenvolvimentista, 
e, embora udenista, trazia o apoio do partido comunista. 
O Cid foi apoiado em Pernambuco pelo PCB. Mas ele era muito amigo, 
porque, na verdade, ele estava com a Sudene, mas politicamente não 
podia se expressar dessa forma. O terceiro mais importante foi o 
Virgílio Távora, que era a força da UDN e que ganhou as eleições no 
Ceará contra o PTB. Ele veio com toda a força, e eu o contive. E ele 
reclamou para o Celso no Rio. O Celso era extremamente correto; 
ele nunca me deu uma instrução. Mas dessa vez o Virgílio o obrigou 
a falar comigo. Eu atendi o telefone, [e ele] falou assim: “o que é que 
está havendo?” “Está havendo o seguinte...” Contei tudo. “De modo 
que o senhor use a minha carta.” Ele tinha no bolso uma carta assi-
nada por mim em que a qualquer momento ele podia valer-se dela. 
Ele respondeu: “faça o que você acha que deve fazer, e não espere 
pelas minhas instruções.” Escuta, esse daí é mais maluco do que eu. 
Era assim: a relação ali era de extrema transparência e de respeito, 
que era uma concessão, para estar com esse gás todo. E o Virgílio foi 
contido porque queria condições excepcionais para favores. Havia o 
dinheiro dos americanos, que hoje está se relembrando o Kennedy. 
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Do ponto de vista do Nordeste, ele não fez coisíssima nenhuma. 
Inventou a Aliança para o Progresso, [que] era uma capa, uma cober-
tura para o que eles faziam tradicionalmente.

– E aí tem um episódio que há pouco a Rosa Furtado30 me contou 
que diretamente tem a ver com você. Ela disse que quando, eu 
creio que foi o Edward Kennedy31, esteve com o Celso na Sudene, 
e eles mal começam a conversa e o Edward Kennedy diz que 
sabia que entre o staff do Furtado havia vários comunistas. E 
o Furtado teria respondido: “Senador, todos os funcionários 
que trabalham diretamente comigo são concursados, ou vie-
ram comigo, e são pessoas profundamente idôneas”, e ficou 
por isso. Quer dizer, esse era o momento também internacio-
nal muito forte, porque não só a hegemonia norte-americana 
estava se construindo, mas tem a ver com Cuba, não é? Cuba é 
do mesmo momento da Sudene. Então, os americanos estavam 
assustados com as Ligas camponesas e a possibilidade de se 
alastrar pelo Nordeste uma resistência aos norte-americanos. 
Não, eles estavam no seu exercício. Não só o Edward fazendo dema-
gogia levou um equipamento de geração de energia para a Galileia32, 
como o próprio Robert depois peitou o Celso, e o Celso respon-
deu, entre esses termos, um e outro, que eles eram funcionários do 
governo brasileiro. “E não tenho nada a prestar contas ao Congresso 
Americano”. Aí eles viram que o buraco era mais embaixo. 

– O que eu imagino é que a pressão sobre vocês deve ter sido 
muito forte, tendo em vista que você tinha uma trajetória de 
homem de esquerda.
Não tinha.

– Não?!
Imagina! Como eu disse a vocês, a parte socialista era uma espécie 
de ala feminina. Eu nunca tinha sido do partido comunista. Não por 
mérito, [mas] porque não era da minha formação de que Claudio Souto 

30  Jornalista, Tradutora e viúva do Celso Furtado.
31  Promotor do estado de Massachusetts e senador de 1962 a 2009.
32  Engenho na cidade de Vitória do Santo Antão(PE), local do início da segunda fase 

das Ligas Camponesas (1954).
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era o representante. Era uma mistura 
de presidencialismo com socialismo, 
o que naqueles anos era muito fre-
quente. Era muito frequente, o 
chamado humanismo, que influen-
ciou muito a esquerda. Eu não era 
personagem nenhum pela esquerda. 
Aquilo foi invenção dos americanos. 
Eles inventaram uma figura que era 
fácil de rotular. Só que eles não con-
tavam com o fator Celso. Aí que eles 
se estreparam. Ele tinha um assessor 
que era o Osmário Lacet33, [que] infe-
lizmente [já] morreu. Osmário era a 
chamada fidelidade canina. O Celso 
nunca deu nenhuma instrução a ele, 
e ele nunca pediu nenhuma instru-
ção. Ele era o secretário do Conselho [Deliberativo da Sudene]. A sua 
figura não era nada demais. A ordem de ligação deles era a FEB34. 
Todos eles foram da FEB. Celso compôs a sua equipe com gente de 
sua relação: ou era pela FEB ou era pela Paraíba.

– Resistências ao projeto Sudene da Bahia e Maranhão...
Olha, a Bahia não é Nordeste, [e] nunca se tomou como tal, exata-
mente pelo seu tamanho e pela sua importância. A política da Bahia 
girava em outro eixo, não no eixo nordestino. Há duas coisas que 
Celso inventou: a Bahia e o Maranhão como Nordeste. Tampouco 
eram [Nordeste] na concepção política geral, nas chamadas relações 
que configuravam um modo diferente do resto do Brasil. Então ela 
[Bahia] aparece sempre no escuro porque, de fato, não alimentava 
o eixo nordestino. E o Maranhão tampouco. O Maranhão girava em 
outro sentido, estava com um desenvolvimento predatório muito 
forte. As frentes já tinham rompido a fronteira maranhense e anda-
vam por lá, de modo que a Sudene, em relação ao Maranhão, adotava 
a tese da fronteira, e tentava organizar a fronteira. Com muito pouco 

33 Osmário Alifait Lacet foi o primeiro secretário do Conselho Deliberativo da Sudene 
de 1959 a 1964.

34 Força Expedicionária Brasileira, participante da Segunda Guerra Mundial.

É difícil abrir mão dos sonhos. 
Como diz Cho Buarque: “sonhos, 
sonhos são.” Essa é a dificuldade. 
Acho que Celso se estivesse vivo 
teria uma enorme dificuldade. Ele 
disfarçou bem. Celso na verdade 
era o político mais esperto, numa 
roupagem técnica, que o Brasil 
produziu depois de Vargas. Ele 
escapava fácil, mas há um custo 
muito alto. Porque você se trans-
forma no que os seus sonhos lhe 
dizem que você é, e aí não dá.
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êxito, porque aquilo era um movimento espontâneo. Não dava para 
ser organizado. E a Bahia girava autonomamente. O governador da 
Bahia não pedia nada à Sudene. Depois, essa relação se modifica 
porque eles vão perceber o valor que tem a Sudene na transação 
propriamente política. Eu fui uma espécie de delegado da Sudene 
na Bahia por muito tempo. Tratei de me pôr ao par do que era a 
política baiana. Eu podia ter algum êxito ao encaminhar questões 
da Bahia, que eram extremamente técnicas. Não ia me meter a fazer 
política naquele estado, com aquele porte. Não houve muita dificul-
dade, porque a atuação da Sudene em relação à Bahia e o Maranhão 
era muito positiva: estava na corrente de dar força, coisa que nos 
outros Estados do Nordeste você encontrava um limite muito claro. 
Na Paraíba, Argemiro Figueiredo articulava; no Rio Grande do Norte, 
Aluízio Alves articulava outra frente anti-Sudene; e no Ceará, tam-
bém, o conflito era forte. Em Pernambuco, o conflito era mascarado 
porque o Cid [Sampaio] era um desenvolvimentista, ele falava com o 
vigor de um desenvolvimentista.

– E os outros estados menores, Alagoas, Piauí, Sergipe?
Eles não fazem a política do Nordeste. A política do Nordeste era feita 
pelo Ceará, Paraíba e Pernambuco. Pernambuco de forma mais fraca, 
[mas] o Ceará era o grande estado político. Eles levaram o DNOCS 
para lá, levaram o Banco do Nordeste para lá, coisa que no mínimo 
podia ser contestada. E o Aluízio Alves, era ele da direita na UDN 
com a máscara da bossa nova, e no fim ele assume a sua posição que é 
anti-Sudene. Anti-Sudene quer dizer, antigoverno federal, quer dizer 
anti-industrialização. Ele era uma figura das oligarquias retrógradas.

– De manutenção e fortalecimento da oligarquia.
É, é isso, vamos dizer de forma dura: ele era a manutenção da 
oligarquia.

– Então Chico, esses últimos momentos da Sudene... Eu me lem-
bro na leitura de Elegia para uma (re)ligião, esse é um livro que 
foi muito importante na minha geração, e acho que a UFPE e 
toda a Sociologia leram aquilo com muita atenção, discutiram 
aquele livro, você fala, em alguns momentos, da quantidade 
de agentes americanos que estavam lotados no Recife. O livro, 
a meu juízo, é o livro do desencanto, da dura constatação que, 
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de repentemente, vem com o desencanto. Então, eu queria que 
você falasse um pouco sobre esse caldeirão em que se trans-
formou Pernambuco, e dali, depois, o norte de Minas. Já havia 
uns movimentos rurais no alto de Minas, uma liderança muito 
expressiva, Chicão35, líder camponês da região de Governador 
Valadares. Aquilo tudo vai pressionando o governo de João 
Goulart, e seu ministro da Agricultura, Oswaldo Lima Filho, 
trabalhava fortemente para implantar a Reforma Agrária, 
sofrendo a pressão do latifúndio em todo País. E a própria 
definição da reforma agrária, da Lei da Remessa de Lucros, são 
elementos fundamentais, pelo menos para a plataforma de 
Jango, de tentar fazer avançar alguma vitória progressista. E 
como é que a Sudene entra nesse espiral de, digamos, radica-
lização, porque os americanos também estavam assistindo e 
pressionando. 
Olha, os americanos tinham no Consulado do Recife mais gente do 
que em todo o Brasil. Quer dizer, ele [Claudio Soto] tinha um acesso 
privilegiado ao Consulado Americano por uma razão inteiramente 
fora do esquadro. Esse meu amigo Cláudio Soto, de quem eu falo 
tanto, era muito amigo do cônsul americano, por razões conheci-
das. O Cláudio fez pós-grado nos Estado Unidos, não tinha nenhum 
mistério. E bem que a gente conversava! Então eu sabia muito pelo 
Cláudio Soto, das posições, que eram importantes no Consulado. Eles 
figuraram que o Nordeste era uma nova Cuba, um troço inteiramente 
fora do esquadro. Porque as Ligas [Camponesas] não se entendiam 
com o PCB. O PCB era hegemônico no Recife, [mas] não [em] todo o 
Nordeste. Em todo o Nordeste a conformação era muito anti-Cuba, 
do ponto de vista de somar forças para uma virada. Não existia. Era 
fantasia que os americanos criaram, um boneco que você cria para 
melhor bater. Eles sabiam que não era. Na minha conversa transver-
sal por via do Cláudio, eu sabia que eles não pensavam assim. 

– Uma questão que eu não perguntei, e pelo início da sua fala eu 
achei muito importante, e eu respeito, que você fala do cato-
licismo, quer dizer, essa presença da Igreja em Pernambuco. 
Eu discutia muito com o Gildo Marçal Brandão36, que me disse: 

35  Francisco Raimundo da Paixão, que trabalhava na organização social dos camponeses.
36  Professor de Ciência Política da USP.
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Marcos, a gente tem que estudar essa Igreja nesse período, 
porque é muito importante. Eu fui entrevistar na Paraíba, 
em Bayeux, aquele padre belga, Joseph Comblin37, uma figura 
maravilhosa, que faleceu há uns dois anos atrás. E essa Igreja 
teve um papel muito importante no Estado, na Paraíba, em 
Pernambuco. Uma proposta quase revolucionária que se 
baseava, sobretudo, na pobreza e na luta de camponeses e 
trabalhadores. Como é que você vê isso? Quer dizer, era um 
elemento, digamos, uma instituição que mudava também o 
seu rumo, e de certa forma acho que acompanhava a Sudene 
na sua intervenção.
Ela [a Igreja] era predecessora, ela precede a Sudene. A Sudene é um 
fenômeno que devia merecer mais estudo, porque ela muda a relação, 
ela surge na esteira desses protestos, ela assume tanta importância 
que as outas forças terminavam coudelarias dela. Então, assim, o 
movimento da Igreja, que na verdade estava sendo liderado por Dom 
Helder, que era arcebispo auxiliar no Rio, já tinha levado a questão 
para os termos socioeconômicos. Tem uma primeira reunião dos bis-
pos em Campina Grande e uma segunda reunião dos bispos em Natal. 
Em Natal, o Codeno já existia, e eu me lembro que eu estava em Natal 
com o Celso e o Aécio Galvão. Aécio era um paulista que não enten-
dia bulhufas de Nordeste nem muito menos da economia brasileira. 
Então, a gente estava em Natal e estava havendo uma espécie de seca 
no Cariri. Celso me chamou e disse: “você é Aécio vão para o Cariri e 
eu quero um relatório sobre a situação de lá”. Então, fomos. Pegamos 
o avião da Sudene e fomos para o Cariri. Chegando ao Cariri, era a 
própria contradição: a gente chegou num dia que chovia a cântaros, 
o que não era extraordinário, porque o Cariri é diferente do resto 
do sertão do Nordeste. As imagens me voltam facilmente. Pegamos 
um Ford 42 e a gente tocou a correr todos os sete municípios da 
região. Era uma coisa orquestrada pelos políticos. O indivíduo che-
gava, tinha procissão pela chuva, e chovia a cântaros. A gente correu 
aqueles sete municípios, dos quais o município de Desembargador 
Tomaz Salustino era o centro de Currais Novos. Voltamos para Natal 
e fizemos o relatório para Celso: está chovendo que nem um matuto 
disse ao coronel: “na amarra do coronel, todo mundo importante, 

37 Teólogo belga, autor de muitos livros, dentre os quais a “Teologia da Enxada”. Fez 
parte ativa da teologia da Libertação.
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o coronel Tomaz Salustino chegou 
lá e a chuva não parava. Ele per-
guntou a um matuto daquele: o que 
está havendo? O matuto respondeu: 
Coronel, aqui está chovendo tanto 
que sapo está andando de canoa”. 
Esse era o relatório. O resumo que 
eu fiz para o Celso, porque não dá, 
é preciso um olhar mais perspicaz, 
porque o Nordeste é uma soma de 
contradições.

– De microclimas.
É, de microclimas e de forças 
políticas.

– Mas Chico, veja, a gente está com receio de abusar da sua gene-
rosidade, mas, veio o golpe, eu sei que você é preso, você conta 
isso. E como foi essa transição da prisão para depois, como é a 
sua vinda para São Paulo, e você começa a fazer, a construir a 
sua obra. E como é? Conta para a gente como foi.
Obra é uma palavra forte. Uma vez perguntaram a Marx: e a sua obra? 
E ele disse: qual obra? É assim...

– Mas você tem algumas, quer dizer, Teoria da Dependência 
Imperfeita, você tem o excelente Crítica do Dualismo, são 
obras que ficam.
Eu acho que ficam, não chega a ser uma obra, mas é uma perspectiva...

– E que tem a virtude da economia também. Você como o Celso, 
são duas pessoas que escrevem de forma concisa e essa é uma 
virtude.
A queda foi assim: veio o Golpe. Eu fui preso no dia 06 [de março de 
1964], portanto, cinco ou seis dias depois do próprio Golpe. E eles não 
tinham do que me acusar. Era uma coisa estranhíssima porque, aliás, 
eles nem fizeram um processo daquele... próprio Celso não foi preso. 
O Celso tinha, pela sua relação com a FEB, uma ala do Exército que 
estava com ele e não abria. No dia 6, 5 de madrugada, nós jantamos 
ainda na casa do Aragão, que era chefe do escritório do Rio, e eu fui 

São Paulo não pensa o Brasil. Eu 
moro aqui já há 40 anos. É o meu 
segundo exílio, e tenho muita difi-
culdade de encontrar um inter-
locutor aqui em São Paulo. Ele 
não pensa não, porque para ele a 
questão regional não existe. E isso 
na academia. Eu vou arriscar um 
palpite que segundo Noel poderia 
ser infeliz: “você não encontrará 
na USP ninguém fazendo tese 
sobre a federação.” Isso diz tudo.
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dormir e o Celso foi para casa. Eu saí para a cadeia e ele saiu com o 
general, esqueço o nome dele. O general o levou ao Rio e do Rio para 
Santiago. Ele não foi preso, mas estava na lista, tanto que na lista de 
cassações ele é o primeiro. 

– Você ficou quanto tempo preso?
Eu fiquei 50 dias. Eu estava no gabinete do anti-comunista do Recife, 
que era Álvaro Costa Lima, e ele me obrigou a passar a noite em claro, 
olhando para ele. Era a primeira forma de tortura.

– (Marcos): Tem o nome da minha família, e a gente dizia: não é 
parente. Aí o meu avô dizia, ele é parente, ele não presta, mas 
é parente sim.
A primeira forma de tortura. Ele era sofisticado. Não era bater em 
você, era deixar você insone, olhando para ele. Felizmente acontece 
com algumas famílias, não todas. O meu irmão era da Polícia Militar. 
Ele vem me tira e me leva para o quartel do Derby, onde eu fui tra-
tado como uma marajá, nada de bater, nada de tortura... 

– É, tem histórias de Álvaro da Costa Lima, inclusive, que deve-
riam ser levantadas por essa Comissão [da Verdade], espero 
que sejam, que falam que jogavam prisioneiros de avião no 
mar. Fala-se muito.
Eu acho que é mentira, viu.

– Pode ser.
Eu acho que é. Ele era tão malquisto que tudo a respeito dele é 
aumentado.

– Inventavam, não é?
Que pode ser inventado e pode ser verdade, mas não há muita evi-
dência disso não.

– Mas aí você sai da prisão, vem diretamente para São Paulo?
Não. Eu passei 50 dias, eu e o João Guerra. O João Guerra tinha sido 
secretário de finanças de Arraes. Aí eu fiquei 50 dias, fui libertado sem 
processo, sem nada. O João Guerra era o outro meu colega de cadeia, 
e a gente se dividia. As famílias levavam almoço todos os dias, a gente 
até engordou. João tomava uísque assim no gogó. Ele era secretário 
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de Arraes e o costume do Recife é presentear as pessoas importantes 
sempre com bebida. Então o João disse: eu vou liquidar essa fatura 
aqui. A gente preso no Estado Maior, com o coronel Prazeres, que era 
o chefe do Estado Maior da Polícia, você imagina se isso não é terra 
em transe. O coronel chegava lá e dizia: “doutor João, não beba tanto 
assim”. Aí o João ria. A gente foi libertado e não deu em nada. Eu vol-
tei para a Sudene. Os funcionários me olhavam assim, e eu comecei a 
ser chamado para a Comissão de Inquérito. Eu decidi ir embora. Não 
queria ficar ali, que eu ia ser prato nessa guerra de desgaste entre uma 
ditadura que não se afirmava e uma resistência que não sabia o que 
fazer. Você fica ali na zona do agrião o tempo todo. Então eu, tem um 
amigo meu, Sebastião Simões Filho38...

– Sim, grande figura.
Sebastião estava aqui em São Paulo já, dirigindo uma empresa de 
consultoria. Eu ainda tentei ficar no Nordeste. Fui à Bahia. O Roberto 
Santos era Reitor, me deu todo o apoio, mas nenhum tostão. Aí num 
determinado momento eu disse: não dá doutor Roberto, não dá. Não 
vou ser eu, um não baiano, que vou arrancar dinheiro da Bahia. Eu 
sou realista. Não dá, agradeço muito. Ele disse: “mas você está se 
supervalorizando”. Por quê? “Porque eu já convidei o próprio Celso 
Furtado para vir assumir”. E eu perguntei: e ele aceitou? “Não”. Então 
essa foi a resposta que o senhor teve para o meu caso; não para o 
caso do Celso porque é outro caso. Não dá para ficar aqui. Aí me 
correspondi com Sebastião, que estava aqui em São Paulo. Ele era um 
tipo extraordinário. Passou um telegrama, e disse: “procure na Varig 
passagem para você e sua família”. Ponto. Foi o que eu fiz. Eu voltei 
para Recife, peguei a família e embarquei. Fiquei em São Paulo pelo 
segundo exílio, mas aí não dava mais para voltar. 

– Então Chico, nessa sua vinda a São Paulo, você começa a 
ter tempo para refletir o Brasil, para pensar o Brasil, e você 
então começa a escrever os teus livros que são, eu não tenho a 

38 Químico Industrial com larga vivência na indústria. É considerado um pioneiro no 
empreendedorismo tecnológico de Pernambuco. Entre outras ações, teve importante 
participação na criação de COPERBO. Em 1990 foi convidado pelo então governador 
Miguel Arraes, para ser o primeiro presidente da FACEPE (Fundação de Amparo à 
Ciência e Tecnologia de Pernambuco).
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cronologia, eu li todos, mas eu não tenho a cronologia, o Elegia 
vem depois do Dualismo, não é?
Vem. O Elegia39 é nostálgico. A minha primeira entrada no debate 
nacional se deu com a Crítica ao Dualismo40. Eu fui provocado pelo 
debate que então era importante no Brasil, e que também desapare-
ceu, sobre as características do desenvolvimento brasileiro. Eu era 
por formação, cepalino, mais do que marxista. Isso de marxista é um 
brasão que me honra, mas não é vero. Eu sou cepalino de forma-
ção. Quer dizer, o que eu aprendi na faculdade me serviu para muito 
pouco. Depois eu fiz curso da Cepal e daí é que entranhou. Na ver-
dade, Marx vem para a Cepal, o que evidentemente não tem nada de 
ortodoxo. Eu vim aqui porque, por isso, eu precisava de emprego. 
Não era outra coisa. Fiquei com Sebastião, e a partir daí me inseri no 
debate nacional aqui em São Paulo. O debate nacional em São Paulo 
não é o mesmo que se dá no Rio. O debate nacional em São Paulo já 
é muito influenciado pelo chamado Grupo do Capital.

– Do Florestan.
Do Florestan41, mais Fernando Henrique Cardoso42, Francisco 
Weffort43. E o debate em São Paulo não conjuminava com o debate 
nacional. Eles queriam saber o que Marx realmente quis dizer. Era 
uma coisa muito teórica. No Rio não, no Rio o debate era o que é o 
Brasil?

– Um debate mais político.
É, político. Eu entrei aqui com a vantagem de ter feito a Cepal. Então, 
o meu pensamento, se é que há algum, é uma tentativa de... a questão 
do dualismo já não me satisfazia porque eu aprendi num rebatimento 
via Nordeste que esse dualismo não é dual, ele é integrado.

– É a correia de transmissão.
Sim, é a correia de transmissão. O dualismo cepalino, no qual eu tinha 
tido o melhor da minha formação, já não me satisfazia. Mas não me 
satisfazia também a abordagem paulista; [eu] não estava interessado 

39  Elegia para uma re(li)gião, de autoria de Francisco Oliveira, primeira edição de 1977.
40  A economia brasileira: crítica à razão dualista (1973).
41  Florestan Fernandes (1920 – 1995), sociólogo, escritor e político brasileiro.
42  Fernando Henrique Cardoso, sociólogo e presidente do Brasil (1995 – 2003)
43  Francisco Weffort, cientista político.
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em saber o que Marx escreveu, pela via do desenvolvimento brasi-
leiro. É essa a Crítica à Razão Dualista. E a sequência do que eu vinha 
pensando.

– Você entra na USP quando?
Eu entro na USP de uma maneira heterodoxa, por quê? Eu estava no 
Cebrap44. De alguma maneira a Crítica à Razão Dualista percorreu as 
Ciências Sociais Brasileira. Um dia recebi a visita das professoras Eva 
Blay45 e Irene Cardoso46, das quais eu não me esqueço nunca. Elas 
duas foram ao Cebrap para me convidar para entrar na USP. Naquele 
tempo podia se fazer isso. Eu tinha feito o meu nome na USP, se isso 
quer dizer a verdade, através de um curso de verão que eu dei na 
FAU47. Esse curso de verão eu já o formatei com esse acoplamento 
entre Marx e Cepal. O curso foi muito bem recebido, porque não era 
um curso da FAU; era dado pela FAU, mas era aberto a pessoas vindas 
de fora, ou de outras unidades da USP. E aí vieram a Eva e a Irene, e 
me convidaram.

– Você então era editor da Revista do CEBRAP, não é, ou eu estou 
enganado?
Não, éramos eu e o Giannotti48. Éramos os editores da revista. Isso 
não dava prestígio nenhum; era mais um espaço de articulação. Me 
convidaram então, e eu fui, eu vim à USP, fiz um debate. Fiz em 
Campinas também. Estavam me convidando para ir para Campinas 
[para a Unicamp], mas eu aceitei ficar na USP por comodidade, por-
que viajar a Campinas duas vezes por semana era difícil.

– É, porque até o estilo Campinas fazia mais o seu perfil.
Fazia mais o meu perfil. É... Ricardo Antunes até hoje se queixa 
disso. Ele diz: “você estaria melhor em Campinas do que na USP”. É 
verdade. Na USP você não influi mais, por quê? Porque é uma insti-
tuição muito consolidada, mesmo as Ciências Sociais são uma coisa 
muito canônica, não dá para você mexer muito. Eu vim, mas fiquei 

44  Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, fundado em 1969.
45  Socióloga da USP e estudiosa do movimento feminista e dos direitos humanos. 
46  Socióloga e psicanalista da FFLCH da Universidade de São Paulo.
47  Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo.
48  José Arthur Giannotti, doutor em filosofia e  titular emérito da USP.
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por preguiça, e acho que contribuí na USP. Eu continuo indo muito 
à USP, por bancas, por seminários. Consegui até com a Maria Célia 
Paoli49 fazer um Centro de Pesquisa na USP, o que é difícil. Mas esse 
Centro de Pesquisa buscou não mexer com a tradição, e até porque 
o nosso tema era muito original para a USP. Quem conhece a USP 
sabe que a realidade brasileira passa ao lado. Eles têm muito pouco a 
ver, a USP com o debate brasileiro, o que é uma coisa estranhíssima, 
não é? É dita a melhor universidade brasileira e não tem muito o que 
dizer sobre o Brasil. Eu acho que aí eu contribuí junto com esse grupo 
que eu e Maria Célia fizemos: Vera Silva Telles, Rui Braga, Leonardo 
Gomes... é um grupo pequeno, mas muito ativo.

– Agora, essa sua ponte com o Cebrap lhe dava também uma 
voz de intelectual de esquerda aqui em São Paulo, porque isso 
repercutiu muito no Brasil. Quer dizer, eu me lembro de um 
debate famoso que você participou, com Maria da Conceição 
Tavares e outros, sobre a felicidade, que foi muito lido e publi-
cado pela CEBRAP..
Foi no Rio.

– Foi no Rio? Muito interessante.
Engraçado, aquele debate. Quem estava lá? Eu, que era o organiza-
dor, e convidei Eva e Pedro Malan. Pedro Malan, a gente perdeu para 
a direita.

– Verdade.
Perdemos uma bela cabeça, e muito íntegro, muito sério, mas perde-
mos. Quando ele vai ao poder ele já não é mais o Pedro Malan50.

– Chico, em seu Elegia você faz quase que um desencargo de cons-
ciência sobre o Nordeste, sobre a Sudene; um lavar de almas, 
digamos assim. A Sudene foi extinta pelo Fernando Henrique 

49  Maria Célia Paoli, doutora em história e professora da USP, ao lado de Chico de 
Oliveira e outros, fundaram o Núcleo de Estudos dos Direitos da Cidadania (atual 
Cenedic). Paoli morreu no dia 20 de abril de 2019, um pouco antes da morte de 
Francisco de Oliveira, ocorrida em 10 de julho do mesmo ano. 

50  Pedro Malan, engenheiro e economista brasileiro, que serviu como Presidente do 
Banco Central do Brasil, entre 1993 e 1994, e Ministro da Fazenda, durante todo o 
governo de Fernando Henrique Cardoso.
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Cardoso, quer dizer, não se colocou nada no lugar. A região 
viveu a guerra fiscal e mantém, marcadamente, a desigualdade 
e uma estrutura agrária perversa. É uma região, digamos, com 
uma orfandade muito grande. Pelo menos o setor popular é 
órfão, com esses indicadores todos ainda tão vergonhosos. 
Quando eu, sistematicamente, procuro olhar as PNADs51, ou 
quando tem o Censo, sempre me choca, porque eu vou olhar 
indicadores gerais, seja aqueles de alta tecnologia, seja aqueles 
elementares de se ter água encanada em casa. Então, num dos 
últimos que eu leio, a região Nordeste tem 50 a 55% dos domi-
cílios com água encanada dentro de casa. Aqui no Sul do País, 
quer dizer, isso que é um bem essencial, aqui já chega a 90, 95. 
Quer dizer, as disparidades são tamanhas. E quero dizer, todo 
esse esforço que foi feito, o Brasil não conseguiu nem mini-
mizar, nem corrigir, nem dar um destino diferenciado, não 
é? Evidentemente isso a gente vai para muito longe, porque 
pega o Manoel Bonfim, a questão das terras no Brasil, e tantos 
outros, essa matriz rural que é muito forte. Como é que você 
vê o Nordeste hoje, no contexto brasileiro de tanta mudança. 
No período do segundo Vargas o Brasil tinha 40 milhões de 
habitantes, hoje 50 anos depois, 60 anos depois, nós estamos 
com 200 e poucos milhões. Então o contexto é outro, o mundo 
mudou, e o Nordeste continua lá, digamos assim, com as suas 
mazelas. E como é que você vê isso, eu sei que é uma pergunta 
muito ampla, mas...
Olha, o estigma do Nordeste é que ele continua assim, quando o tema 
do desenvolvimento perdeu força. Perdeu força por várias razões. 
Perdeu força, sobretudo, porque você não tem mais uma questão 
Nordeste. A questão Nordeste é a questão do trabalho. É claro que a 
especificidade regional é múltipla, mas o básico é a questão do tra-
balho. E nós fomos integrados sem resolver a questão do trabalho. 
Então todos os estigmas continuam, e esse período neoliberal que 
vem do Collor e chega até hoje, anulou qualquer particularidade 
regional. Você viu que é estranho: um tipo como o Lula não fala em 
questão regional, para ele não existe. A matriz dele é São Bernardo, 
e isso é muito forte. Quer dizer, na política isso é muito importante, 
de modo que o Nordeste é uma espécie de enjeitado. Ele cresceu, foi 

51  Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE.
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absorvido. É uma espécie de filho enjeitado. Todos os programas pen-
sam o Nordeste, e nenhum pensa. A questão regional desapareceu. 
Ela não pode ser tratada corretamente, senão como uma questão. Ela 
não pode ser tratada como uma região. Como uma região ela perde 
de longe para qualquer outra região brasileira. Ela não tem terras que 
prestem, não tem nenhum recurso natural e fundamental, que faça 
diferença. Quando ela fizer diferença ela é uma questão do trabalho, 
essa questão é subsumida. O liberalismo o que diz sobre isso? Não diz 
nada. Foi o que Fernando Henrique fez, quer dizer, eu costumo dizer 
que o político esqueceu o que o sociólogo sabia. Quer dizer, o soció-
logo sabia que uma questão regional é insolúvel se ela não resolve a 
questão de trabalho, mas o político esqueceu isso. Então ele inven-
tou o neoliberalismo do qual nós não saímos, porque Lula52 e Dilma53 
são versões um pouco modificadas do neoliberalismo, que tem muita 
força internacional. Nós não podemos de forma artificial ressuscitar 
uma questão regional. Esse é o nosso, como diria, drama.

– E aí tem outro ponto importante nessa análise que você está 
fazendo, você acha que ainda faz sentido falar em uma trans-
formação outra, na região?
Não, não faz mais. Não faz mais sentido porque de alguma maneira 
esse ponto de vista liberal é vitorioso. Se você, como Marx diz, se 
você não encarna a teoria em forças sociais, ela não muda nada. E 
não há forças sociais no Nordeste reivindicando uma política. Então, 
a constatação, a marca, é o que o liberalismo venceu, e para ele não 
existe questão regional. Você pega toda a literatura que a gente pode, 
honestamente, chamar de liberal, não tem a menor referência seto-
rializada, ou regionalizada; não, eles são mudos.

– Olha, no contexto da crise internacional, a gente percebe que o 
paradigma, sobretudo, da financeirização, levou a esse desas-
tre todo em escala global. E com todas as fragilidades nossas, 
digamos, aqui no Brasil, e na América do Sul, nós fizemos algu-
mas inflexões melhores, redução de pobreza, de mortalidade 
infantil, analfabetismo, de avanços na educação, de amplia-
ção e interiorização de universidades e tal. Quer dizer, onde 

52  Luiz Inácio Lula da Silva, presidente do Brasil (2003 – 2011).
53  Dilma Roussef, presidente do Brasil (2011 – 2016).



98

o governo pratica um populismo, digamos, de resultados. 
Então, enquanto o mundo aprofunda o modelo neoliberal e de 
aumento das desigualdades e com queda expressiva nas taxas 
de crescimento, desde os anos 1970 até hoje, ele não se sustenta 
com esse sistema financeiro que está aí, e vivemos em crise 
quase que constante. Algo novo precisa ser pensado. Mas o dis-
curso intelectual no país meio que se arrasta. Por exemplo, tem 
gente querendo reatualizar a questão do desenvolvimento, e 
para o nosso colega Bresser Pereira54, que postula um neode-
senvolvimentismo, e eu não quero fazer nenhum comentário 
crítico a isso, mas eu acho que é muito cedo para querer rea-
tualizar um conceito de uma maneira natural, num contexto 
mundial que ganhou muita complexidade e que empurra o 
nosso país para um lugar de grande produção de commodi-
ties, não é? Então, quer dizer, o Brasil, de certa forma, alterou 
alguns parâmetros sociais, e ganhou maior projeção interna-
cional, e isso tem a ver com que o Lula fez, a Dilma está dando 
continuidade, mas nós temos problemas muito sérios, não é? 
Esse passivo regional é um deles, não é? O Centro-Oeste não é 
um problema porque virou um grande plantation de soja e tem 
pouca gente. Nós entramos numa articulação com a China, que 
é algo interessante porque ela nos afasta um pouco os Estados 
Unidos, de uma hegemonia brutal aqui na região, para um 
parceiro que está distante politicamente e tal, mas ao mesmo 
tempo está inserido em um trade off complicado, não é? Quer 
dizer, nós nos mantemos como um grande exportador de com-
modities como era desde sempre. Então, quais são, dentro 
desse contexto, algumas pistas, sinais, que você poderia apon-
tar, porque ao mesmo tempo, há um certo ufanismo na praça, 
você mesmo falou. No Brasil tudo pode, mas a gente sabe que 
não é bem assim, a gente tem muitos limites. E como seria ten-
tar enfrentar esses limites e partir para um outro caminho? 
Nós não temos projeto nacional, infelizmente, e esse é um 
problema; e até ao nível da inserção internacional do Brasil 

54 Professor Emérito da Fundação Getúlio Vargas, foi Ministro da Fazenda (1987), 
Ministro da Administração e Reforma do Estado (1995-98) e Ministro da Ciência e 
da Tecnologia (1999). Autor de vários livros e artigos científicos, suas pesquisas con-
centram-se, atualmente, no novo desenvolvimentismo, sua macroeconomia e sua 
economia política..
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hoje, do nosso lugar na globalização, é difícil ter essas articu-
lações políticas, para ter um projeto nacional. Então, nesse 
mar revolto, digamos, qual é o caminho? Tentamos políticas 
sul-sul, tentamos BRICS, eu acho que por aí tem elementos, 
mas estão pouco trabalhados, pouco aprofundados, eu não sei. 
Gostaria que você pudesse fazer alguma consideração.
Eu não vejo, Marcos e Ângela, eu não vejo. Nós estamos num 
momento, haja pretensão, mas, é um momento parecido com o de 
Marx no século XIX. A Alemanha não deu, ele foi para a Inglaterra 
e refugiou-se. Por quê? Porque a questão central que foi a partir do 
qual ele formulou o marxismo, e é interessante porque ele dizia que 
não era marxista, é a questão do trabalho, que na Inglaterra estava em 
vias de Revolução. A Inglaterra é um ponto fora da curva do sistema 
ocidental. Precocemente deu representatividade aos trabalhadores, 
precocemente construiu um diálogo que a gente de fora pode dizer 
que é traição, mas isso foi construção inglesa. Eles é que têm respon-
sabilidade nisso. É um momento parecido no Brasil. Evidentemente 
com uma enorme distância de tempo, em que você integrou a ques-
tão do trabalho sem resolvê-la. Esse é o nosso calcanhar de Aquiles. 
E as perspectivas de futuro não passam por esse nó. Quer dizer, 
do ponto de vista do capital a questão do trabalho está resolvida. 
É por isso que o próprio Brasil desfrutou [durante] um período de 
certa modernização, mas do ponto de vista interno, disso que nós 
chegamos a ser, ela [a questão do trabalho] não está resolvida, e pro-
vavelmente não será resolvida, porque tem mais aí. Isso é o que mais 
o capitalismo explora, a força de trabalho. Do ponto de vista dele isso 
está resolvido. Para nós a questão grave é a seguinte: não tem como 
diferenciar. Para você fazer um esforço de diferenciação você tem que 
pisar na cabeça das pessoas. Isso felizmente não ocorrerá porque os 
trabalhadores lograram ter uma força enorme. Não é à toa, faz doze 
anos que o PT comanda a vida política brasileira. Mas esse é o ponto: 
em comandando a vida política brasileira ele não pode andar para 
trás, não tem mais como andar para trás. Isso obrigará a que a polí-
tica, desse ponto de vista, seja assistencialista. Você não pode olhar 
sobranceiramente essa questão, porque ela, estruturalmente, já está 
resolvida. Tem um ponto em que a força de trabalho brasileira é o X 
da questão; ela está resolvida, ela é o X. Esse desenvolvimento, ata-
balhoado, dos últimos vinte anos existe porque a força de trabalho, 
digamos, Lula e o PT, foram absorvidos. Eles não são mais a oposição 
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ao sistema; são parte dele. O sistema funciona porque eles existem, e 
isso obrigou ao que nós vemos como peculiaridade brasileira, mas o 
resto do mundo não percebe. Percebe que há uma força de trabalho, 
há especificidades, há coisas em que o Brasil pode disputar bem, e 
para ele está bem. A China não nos devolveu em interrogação política 
aquilo que nós fizemos da nossa economia. Nem pode. Ela não pode 
já com os tremendos problemas que representam absorver, política 
e não demograficamente, uma população desse porte, e devolver 
nada para um país como o Brasil. Ela tem os seus próprios demô-
nios. É difícil, mas a política tem que ser, principalmente para quem 
é da esquerda, tem que ter um indefectível caráter assistencialista, 
senão você mata a população para usá-la como força positiva frente 
a concorrência internacional. Não dá, nós não temos essa vantagem 
comparativa que os neoclássicos chamavam, não temos. A gente pre-
cisaria ter em massa e volume. Não dá para fazer porque os poucos 
direitos civis e econômicos e políticos que nós já conquistamos, não 
dá para você abrir mão, e dizer: não, agora está boa a casa, e volta-
mos à colônia. Não voltamos à colônia, não é? Maria da Conceição55 
é muito infeliz, no que diz isso, mas isso não é uma situação colonial.

– Com certeza.
Não é. É uma situação que nos interroga a nós mesmos, para a qual 
só a gente pode dar posição. Não está no cardápio internacional 
nada parecido. Quer dizer, uma economia que se industrializou, e 
até industrializou o campo, isso não existe em parte nenhuma, com 
uma carga de atraso que as relações sociais tem. Não existe em parte 
nenhuma. Todos que resolveram a sua questão agrária, resolveram 
também a questão do trabalho.

– Eu tenho visto pior, eu tenho estudado a Índia. A Índia está 
aprofundando essas contradições. A China, ao contrário, tirou 
mais de 500 milhões de pessoas da extrema pobreza em 50 anos 
e partiu para uma industrialização inaudita. Mas o problema 

55 Nascida em Portugal é uma das economistas de maior influência sobre o pensa-
mento econômico brasileiro desde os anos de 1960. Trabalhou na Cepal e tornou-se 
professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), e, mais tarde, pro-
fessora associada da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Sua carreira 
acadêmica e sua obra sempre se pautaram por suas convicções éticas e políticas de 
defesa de uma sociedade mais justa e solidária.
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do trabalho, do emprego, ou melhor, do desemprego estrutu-
ral está de volta mesmo nas economias centrais.
A Índia deve ser pior.

– Chico, vamos voltar ao ponto em que falávamos do Nordeste e 
a particularidade da Bahia, como um estado que tem petróleo, 
e, pelo tamanho, é um estado que realmente ainda hoje me 
espanta, porque pela população, o número de eleitores, quer 
dizer, mesmo intelectualmente. A Bahia tem grandes nomes 
na literatura, na música, mas em produção científica eles caí-
ram muito. A UFPE, por exemplo, num estado muito menor, 
tem muito mais pujança do que a Universidade Federal da 
Bahia. Então esse é o contexto de um estado que chegou a pen-
sar planejamento, até o Rômulo56 que escreveu Pastas Rosas57, 
mas ela [a Bahia], na questão da Sudene, foi meio marginal, 
ou pelo menos não foi com sede ao pote. Porque, talvez, como 
você tinha anunciado ela tinha uma outra ligação.
Tinha, ela tinha petróleo e cacau. Na balança comercial brasileira o 
cacau pesava muito; logo depois do café, pesava o cacau. Isso levou 
as lideranças baianas a se voltarem para outro problema: eles sabiam 
que, em si, o cacau e o petróleo eram um problema. Como dizia o 
poeta Carlos Drummond: “podia ser uma rima, mas não era a solu-
ção.” E a Sudene foi concebida basicamente com o Nordeste oriental, 
o Celso fez a...

– Mesmo aquele norte de Minas era artificial?
Era artificial. Ali vence o pensamento estratégico de Celso. Ele sabia 
que integrar a Bahia, o Maranhão e o Norte de Minas, tornava a 
Sudene imbatível. Quer dizer, ele fechou os pontos de fuga. Eu me 
lembro de Anísia Adauto, economista baiana. Convivi com ela em 
Fortaleza, depois que eu me formei. Ela dizia, com uma certa ironia, 
que não era do Nordeste. Isso era algo muito profundo. Ela podia 
dizer isso como uma graça, mas era uma expressão do que os baia-
nos sentiam. Eles eram do leste, o que não quer dizer nada, não é? 
Mas, politicamente, eles tinham expressão própria, não precisavam 
da Sudene.

56 Rômulo Almeida (1914 – 1988), economista, político e professor baiano.
57 Pastas Rosas, cinco volumes, estudo sobre a economia baiana escritos a partir de 

1956 por Rômulo Almeida, disponível para leitura em  https://bit.ly/3du9Zbj 

https://bit.ly/3du9Zbj


102

– Agora, você tem uma expressão que eu acho que é muito boa e 
forte, e que você nunca desenvolveu para a gente. Você dizia: 
“o Brasil é um país federalista sem federalistas.” Quer dizer, de 
uma certa forma a integração regional, por mais que ela redu-
zisse a força do federalismo enquanto estado, mas ela criava, 
fortalecia, trabalhava no sentido da centralização, mas era 
uma centralização com muito respeito à política. Então, até 
por isso mesmo eu acho que Celso e vocês foram importantes 
nessa articulação da economia com a política. E de repente vem 
a vazão neoliberal, após daí nós não conseguimos falar muito 
tempo, para nós entrarmos aqui um pouco, não é? E Fernando 
Henrique vem e obstrui, fecha a Sudene. Já era polêmica, já se 
achava que era saída durante um tempo. Eu lembro muito que 
se falava da saída do Nordeste pelo turismo, um total contras-
senso. Investiu-se muito dinheiro naquela hotelaria toda, uma 
coisa, inclusive, colonizada, de fazer com que o Sudeste fosse 
usar o Nordeste como porto de diversão. Mas aí fecha-se a 
Sudene, com Fernando Henrique já completamente integrado 
a essa lógica de que não há outra saída senão pelo Norte, e com 
o Brasil como um parceiro menor, mas dado o seu tamanho, 
importante no contexto internacional. Uma impressão que eu 
tenho é que os paulistas nunca tiveram a percepção do Brasil. 
O Brasil para eles é isso aqui, indústrias. Eles acham que, ou 
pelo menos têm a falsa perspectiva de que isso é o Brasil, não 
é? E isso ainda permanece. A Dilma é uma mineira que passou 
pelo Rio Grande do Sul e tem uma tradição, digamos assim, 
de esquerda e isso faz ela diferente. Mas aqui em São Paulo, 
mesmo com uma certa esquerda, ela não tem essa visão, tanto 
que você diz que aqui a USP ela pensa em si mesma, mas o Rio 
de Janeiro pensa a nação, no país. Essa definição de Fernando 
Henrique de fechar a Sudene viria no contraponto? Quer dizer, 
olha, não adianta mais fazer política regional, estamos vivendo 
num outro mundo, o mundo da ampla internacionalização e 
o regional não faz mais sentido. É isso, esse fechamento da 
Sudene?
Não, eu não acho que é só isso, não Marcos. A questão é mais precisa. 
Na verdade, você tocou nela: São Paulo não pensa o Brasil. Eu moro 
aqui já há 40 anos. É o meu segundo exílio, e tenho muita dificuldade 
de encontrar um interlocutor aqui em São Paulo. Ele não pensa não, 
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porque para ele a questão regional não existe. E isso na academia, eu 
vou arriscar um palpite que segundo Noel poderia ser infeliz: você 
não encontrará na USP ninguém fazendo tese sobre a federação. Isso 
diz tudo. Como é que a universidade mais importante do país... Não é 
a melhor do ponto de vista global, não é a melhor. Até mesmo em São 
Paulo ela encontra concorrência em certos setores da PUC, por exem-
plo. O setor de psicologia da PUC é muito melhor do que o da USP. 
Mas, a USP faz a cabeça, e ela nunca se deteve sobre essa questão. Eu 
me lembro que, há muito tempo eu já não frequento, mas quando 
frequentei a ANPOCS58, o grupo de questão regional só tinha nordes-
tinos. Então para que nós estamos aqui fazendo um grupo especial se 
só tem nordestinos? A gente faz isso fora da ANPOCS. 

– Agora, curiosamente, viu Chico, passei vinte dias na China, em 
setembro. Eu fiquei muito impactado, dá para pensar muita 
coisa. Eles estão profundamente preocupados com a ques-
tão regional. O Departamento que eu visitei, da Academia 
de Ciências e Geografia, o Instituto, eles estão fazendo um 
levantamento, porque têm um problema de território: 30% do 
território divide a população. E tem outra, pela infraestrutura, 
pela observação das possibilidades subterrâneas e tal, eles 
estão querendo ocupar território, estão querendo dinamizar 
outros espaços. Quer dizer, isso para nós parecia muito inte-
ressante. Inclusive eles foram ao Recife. Veio uma missão de 
oito chineses, todos doutores, para tentar fazer uma articu-
lação com a gente, pensando... E o seminário59 vai acontecer 
em maio (2014), se você tiver condições, eu acho que você seria 
uma pessoa chave para discutir essas coisas. Porque a questão 
regional ela é tomada não só subnacional, mas numa escala 
mais internacionalizada. Eu acho que ela abre possibilidades 
de incidir num fechamento que o capitalismo financeiro repre-
sentou. O próprio esforço de integração regional, que vai e não 
vai, esse tempo todo que o Brasil tem enfrentado, digamos, 
mal e porcamente levar adiante, mas está aí, está abrindo... 

58 ANPOCS - Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais.
59 Seminário Internacional Desenvolvimento e Disparidades Regionais em Países 

Emergentes, realizado no Recife de 05 a 7 de maio de 2014, promovido pela Sudene e 
a Universidade Federal de Pernambuco.
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São coisas ainda que precisam de muito caminho para matu-
rar. Mas eu acho que a questão regional, quer dizer... porque 
mesmo entendendo que o capitalismo, como você sempre 
analisou, ele faz o desigual na comunidade o tempo todo, a 
região pode alterar alguma coisa. Essa compreensão teórica e 
esse esforço, não é só uma visão de território, mas é uma visão 
mais de desenvolvimento mesmo, porque ela articula muitos 
elementos, da indústria, da infraestrutura. Eles [os chineses] 
estão conseguindo: construíram a maior rede de trem bala em 
comprimento do mundo, não tem outra. Eu fiz uma viagem de 
Beijing a Xangai, que é lá embaixo, em quatro horas e meia. 
Trem cheio, porque chinês nenhum paga. Então essa coisa de, 
mesmo de estratégia...
Mas a região pode ser o desencontro.

– Pode também. Se não tiver uma...
Ah, se não tiver uma demanda social e um projeto nacional, a região 
pode ser o ponto de desencontro. Ela realiza a missão do capital, e 
não realiza outra.

– Sem dúvida. 
Esse é o nó do Nordeste, esse é o nó. Os chineses perceberam isso 
e estão tentando domar as forças que eles próprios levantaram não 
é. No Brasil o problema é que não tem ninguém interessado nisso, a 
federação para São Paulo não está mais interessante. O sul do Brasil 
exerce uma influência positiva a esse respeito, porque eles próprios 
se consideram muito à margem. Se bem que a história gaúcha é 
outra coisa, mas eles têm uma sede de Brasil que você se espanta. O 
Sudeste é carta fora do baralho. Mas você veja como é a contradição, 
a região pode ser a contradição. O Sudeste é a contradição, mesmo 
surgindo um movimento de trabalhadores forte, ela não põe o dedo 
nessa ferida. Não tem uma palavra do Lula a respeito do Nordeste, e o 
que tiver é inventado, não é da experiência de classe, o que devia ser 
o contrário. A experiência de classe deles é a experiência do exílio. O 
Lula na diretoria [do Sindicato], que começou a ser importante (tinha 
mais dezessete nordestinos só na diretoria), não mudou o discurso; 
o discurso era no trabalho e capital. Então, imagino eu, tem que ser 
um movimento social muito forte para repor essa questão: quais são 
as suas contradições, aqui?
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– Sem dúvida, porque a gente, na própria crise, na tal da maroli-
nha, ele [Lula] não sabia, eu acho que ele não tinha dimensão 
de que um programa assistencialista numa região tão precária 
poderia fazer o país continuar andando em plena crise. Quer 
dizer, a história do salário mínimo no interior ter ganhos 
acima da inflação, e a população que não era monetizada, per-
mitiu, de qualquer forma a setores que não faziam parte do 
mercado, entrarem no mercado. O que eu acho um absurdo, 
estarem falando da classe média, isso é um deboche, uma cha-
cota. Hoje no Nordeste, o que você vê de motocicleta, o que 
você vê de bens de consumo duráveis que não chegavam a 
essa população hoje chegou. Então isso mostra que algumas 
políticas efetivas, porque o Bolsa Família é bem isso - aquelas 
regiões mais atrasadas recebem mais; o Nordeste recebe quase 
mais de 50% do valor do Bolsa Família -, foi um grão de areia, 
mas que fez a devida progressão num período complicado, da 
crise internacional, porque senão a gente estava muito pior, a 
crise.
Sem dúvida.

– Então, é nesse sentido que eu entendo o que você diz e com-
paro. Agora, que algumas políticas podem fazer diferença 
nessa direção, quer dizer... A outra que me intriga, Chico, é a 
seguinte: eu não vi ainda nenhum economista falar sobre isso, 
mas mesmo com taxas de crescimento baixas (nós tivemos um 
pico alto e depois foi caindo), o emprego formal ainda cresce 
até os últimos dias. Eu fico me perguntando onde é que está 
isso, se é no setor serviços, que está sorrindo; se é no PAC, que 
a gente não tem um pouco ainda, com todas as complicações 
dele... Agora, que o sistema brasileiro precisa passar por um 
novo rumo no sentido de buscar outras alternativas, porque 
isso não pode... eu acho que na medida em que essa população 
for inserida nesse padrão de consumo mínimo de bens durá-
veis, essa população vai querer continuar. Isso a gente pode 
entender também que ela vai ser mais politizada nesse sen-
tido, e vai buscar mais, porque, inclusive, as últimas pesquisas, 
quando Dilma começou a subir novamente, disseram: “é, todo 
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mundo diz isso, que de certa forma ela dá uma estabilidade, 
mas que querem mais, querem outra coisa.” Não sei...
Eu não sei, por aí vai. Por aí vai, porque você nunca para na fronteira 
dos bens. Essa fronteira está a um passo dos direitos. Os direitos já 
são uma nova consciência. E é bom que seja assim, porque se eles não 
têm em que se agarrar nessa sociedade, não tem como reivindicar 
direitos. É um processo inverso ao clássico europeu. Essa é a fórmula 
de direitos que num momento interessa a maior parte da população. 
O resto, que não é o resto, mas para dizer de forma radical, o resto é 
de professor da USP. 

– Está ótimo, Chico, a gente já tomou muito tempo seu aqui, foi 
uma grata satisfação.
Muito obrigado. 

– E nós nos sentimos honrados aqui.
Nada. Na verdade, eu estou dialogando com a USP através de vocês. 
Esse papo, como dizia Caetano, é de Marrakesh, está para lá da USP. 
Você concebe um curso de Ciência Política que não insista no tema 
da federação?

– Se você quiser, eu passei aí dois anos na presidência da 
ANPOCS, culpa de Gildo, não é?, mas a academia brasileira 
hoje é muito conservadora, Chico. Ela sempre foi, tudo bem, 
mas ela ganhou unidades, ganhou recursos. A área de política 
é muito reacionária. A área que eu estou mais à frente agora, a 
área internacional, política econômica internacional, é outra. 
Estão querendo reproduzir a modelagem dos matemáticos 
sem saber direito... Eu não gosto, quer dizer, com tantos pro-
blemas que o país tem... A universidade criou os seus próprios 
comandos internos de reflexão e a coisa da disputa entre os 
colegas...Você disputa hoje o tal do famoso Lattes, de pontu-
ação: se mede mais os programas [de pós-graduação] pelos 
textos que você publica em revista A1, do que pelos problemas 
nacionais.
...
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– Vamos fechar a entrevista?

– Eu não vou fechar, eu vou deixar aberta. Uma entrevista dessa 
não se fecha nunca. 

– Então deixa ela em aberto e a gente volta daqui a um ano. 

– Eu acho que eu não vou deixar o senhor em paz não, de vez 
em quando a gente vai se comunicando. Esse depoimento real-
mente vai ser muito importante. Nós temos que preparar essa 
linha de entrevistas, mas a gente já começa em grande estilo, 
com essa sua contribuição. Porque a proposta não é de fazer 
loas à Sudene, mas é o papel que ela representou, que ela 
representa, e se ela tem representação ou não. Essa é a ques-
tão. Por isso pessoas como o senhor tem tudo a ver.
É difícil abrir mão dos sonhos. Como diz Chico Buarque: “sonhos, 
sonhos são.” Essa é a dificuldade. Acho que Celso se estivesse vivo 
teria uma enorme dificuldade. Ele disfarçou bem. Celso na verdade 
era o político mais esperto, numa roupagem técnica, que o Brasil pro-
duziu depois de Vargas. Ele escapava fácil, mas há um custo muito 
alto. Porque você se transforma no que os seus sonhos lhe dizem que 
você é, e aí não dá. Muito obrigado pela chance.

– Pela chance? Nossa! A chance foi nossa, nos sentimos honra-
dos aqui.

– Está ótimo, Chico, a gente já tomou muito tempo seu aqui, foi 
uma grata satisfação.
Muito obrigado. 
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Otamar de Carvalho*

Em razão das assimetrias que caracterizam as relações 
centro-periferia − umas economias controlam a tecnolo-
gia de vanguarda e têm a iniciativa da introdução de novos 
produtos, enquanto as outras se limitam a imitar as cor-
rentes de progresso −, as formas de viver e os valores que 
prevalecem nos países periféricos estão mais e mais sob 
o controle de empresas do centro. O estilo de desenvolvi-
mento imposto às populações periféricas, baseado que é 
numa cesta de bens de crescente diversificação e sofis-
ticação, acarreta a concentração de renda e dá origem a 
toda uma série de problemas sociais. (FURTADO, 1987: 
144-145.)*.

* FURTADO, Celso. Transformação e crise na economia mundial. Rio de 
Janeiro-RJ: Paz e Terra, 1987. 293 p.
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Das secas, açudagem e lavouras xerófilas 
ao desenvolvimento do Nordeste

Milena Barros Marques dos Santos1

Cidoval Morais de Sousa2 

Não é difícil identificar as paixões de José Otamar de Carvalho3. O 
caminho que leva à ampla biblioteca particular em sua casa em 

Brasília dá as pistas: a música, o desenvolvimento regional e a psicana-
lista Ana Maria, com quem é casado há quase 60 anos. As mãos ágeis 
para os solos do violão da Martin, modelo OMJM,4 também o são para 
alcançar os livros de seu acervo de quase dez mil exemplares. A memó-
ria é invejável. Aos 83 anos, o engenheiro agrônomo, economista e 
doutor em economia se lembra com facilidade de nomes, datas, siglas e 

1 Jornalista, Mestranda em Desenvolvimento Regional (PPGDR UEPB), Especialista 
em Gestão Pública, documentarista. 

2 Jornalista, Doutor em Geociências pela Unicamp, professor e pesquisador da 
Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), vinculado aos Programas de Pós-
graduação em Desenvolvimento Regional e Ensino de Ciências e Educação 
Matemática. Colabora com o PPGCTS da UFSCar.

3 Eng. Agrônomo, Economista e Doutor em Economia. Membro Titular da Academia 
Brasileira de Ciência Agronômica. Sócio do Centro Internacional Celso Furtado 
de Políticas de Desenvolvimento-CICF. Autor do livro A Economia Política do 
Nordeste; secas, irrigação e desenvolvimento (Rio de Janeiro, Campus, 1988), 
dentre outros. Foi Diretor da Assessoria Técnica da Sudene (1970-1972), Secretário 
de Planejamento e Operações do Ministério do Interior (1974-1979), Coordenador 
de Planejamento Regional do IPEA (1985-1986), Secretário de Agricultura e 
Abastecimento do Ceará (1979-1980) e Coordenador de Planejamento da Codevasf 
(1990-1992). É consultor independente desde 1992, trabalhando para instituições 
como a FAO, OMM, PNUD, UNESCO, OEA, IICA, MMA, MI, DNOCS, BNB e o 
Conselho de Altos Estudos e Assuntos Estratégicos da Assembleia Legislativa do 
Estado do Ceará. E-mail: otamar.carvalho@gmail.com

4 Violão Orchestral Model John Mayer (OMJM) da mais antiga Lutheria em funciona-
mento no mundo, criada em 1833 pelo austríaco Charles F. Martin, na Pensilvânia 
(EUA).

mailto:otamar.carvalho@gmail.com
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acontecimentos de décadas atrás como se tivessem ocorrido há poucas 
semanas. Sua cordialidade e narrativas encantam. 

Ao descrever um dos mais importantes intelectuais brasileiros do 
Século XX, o paraibano Celso Monteiro Furtado (1920 – 2004), Carvalho 
recorda que, à primeira vista, era um homem sisudo, mas também bem
-humorado e muito respeitoso. Não se prevalecia do cargo nem para 
entrar no elevador do edifício JK, em Pernambuco, onde funcionava a 
sede da Sudene (Superintendência d0 Desenvolvimento do Nordeste) 
embora fosse naquele momento, início dos anos 1960, ministro do 
Planejamento e superintendente da instituição. Elegante, vestido em 
seu terno cinza de algodão grosso, o intelectual permanecia com sem-
blante sério e mãos cruzadas, enquanto aguardava na fila até adentrar 
o elevador. 

A voz de Furtado era conhecida. Aos 22 anos, em 1959, Carvalho o 
escutava nas emissoras de rádio, em debates com políticos do Nordeste 
tratando de temas relacionados ao desenvolvimento da região, que 
abrigava milhares de Chicos Bentos e Cordulinas, Fabianos e Sinhás 
Vitórias, e Severinos, que migravam de uma cidade a outra, em busca 
de sobrevivência. As discussões eram animadas pelo vigor com que ele 
defendia seus argumentos e proposições, antes mesmo da criação da 
Sudene. Anos depois, em 1963, o jovem Otamar de Carvalho ouviria 
Furtado pessoalmente, aos participar, já como como técnico da Sudene, 
do III Curso para Técnico em Desenvolvimento Econômico (TDE). 
A atividade era promovida pela instituição para que os profissionais 
pudessem compartilhar uma linguagem comum sobre o processo de 
desenvolvimento. O economista paraibano fez a palestra de encerra-
mento, enfatizando, naquela oportunidade, que a Sudene fora conce-
bida e criada para cumprir a missão de promover o desenvolvimento do 
Nordeste no prazo de 20 anos. E, portanto, teria caráter extraordinário. 

A criação da Sudene ocorreu em dezembro de 1959, mas sua origem, 
na leitura de Carvalho, tem raízes em estudos realizados até aquele 
momento pelo economista baiano Rômulo Almeida; o Padre Joseph 
Lebret; o agrônomo Guimarães Duque e, também, em pressões políticas 
de diferentes setores da sociedade nordestina, destacando-se, dentre 
eles, o movimento dos Bispos do Nordeste, liderado por Dom Helder 
Câmara. Os problemas e possibilidades apresentados por esses estudos 
e movimentos foram apropriados por Celso Furtado e agregados ao 
Relatório do Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste 
(GTDN), crucial para a criação da Sudene. À época, o desenvolvimento 
da região – incluindo obras de rodovia, açudagem, irrigação – estava 
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sob a responsabilidade do DNOCS (Departamento Nacional de Obras 
Contra a Seca), que acabou, em grande medida, capturado pelos coro-
néis do campo. A Sudene pensava o desenvolvimento em novas bases, 
para além das obras de infraestrutura e da chamada solução hidráu-
lica. Previa, em síntese, políticas de industrialização; transformação da 
agricultura da faixa úmida; transformação da economia do Semiárido 
(desempoderando os coronéis) e o deslocamento da fronteira agrícola 
para o Maranhão. 

A Sudene funcionou com prestígio até março de 1964. Mas, como 
observa o nosso entrevistado, a influência de Furtado perdurou mesmo 
após a sua saída, em abril de 1964, cassado pela ditadura. Os técnicos 
da Sudene originária, que permaneceram após o golpe militar, e até 
mesmo alguns militares, mantiveram, por algum tempo, a orientação 
furtadiana. Mas o projeto se desfigurou e a Sudene de Furtado perdeu 
força política, chegou a ser extinta (2001) e, ao ser recriada (2007), não 
disse ainda a que veio. 

Essas e outras questões foram discutidas na entrevista concedida por 
Otamar de Carvalho em janeiro de 2020, tendo como plano de fundo as 
comemorações dos 100 anos de Celso Furtado. Confira a seguir. 

Entrevista

– A gente vai começar pedindo para que o senhor fale um pouco 
sobre o homem Furtado, apresentando suas impressões a este 
respeito. 
Em 1959, ouvi pelo rádio várias apresentações e debates de Celso 
Furtado com políticos do Nordeste, tratando de questões relaciona-
das ao desenvolvimento dessa Região, que culminaram na criação 
da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste-Sudene, em 
dezembro daquele ano. Essas discussões foram sempre animadas 
pelo vigor com que Celso defendia seus argumentos e proposições. 
Celso Furtado, pelo que o conheci durante o período em que foi supe-
rintendente da Sudene − e também voltei a encontrá-lo, quando ele 
já havia voltado do exílio − era uma pessoa séria e um tanto sisuda. 
Mas era, também, um homem bem-humorado e muito respeitoso. 
Por exemplo, quando ele chegava ao edifício JK,5 para trabalhar, 

5 A Sudene não tinha sede própria e funcionava no mesmo prédio do antigo INPS 
(hoje INSS). 
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não se prevalecia do cargo, para entrar logo em um dos elevado-
res do edifício JK, onde a Sudene funcionava. O edifício JK tinha 
dois elevadores. Um deles correspondia ao elevador das chamadas 
“autoridades”, situado no lado direito da entrada do edifício. O outro 
elevador destinava-se ao pessoal comum (servidores e visitas). Esse 
prédio tinha dezenove andares. Até o oitavo andar, funcionava o 
Instituto Nacional de Previdência Social-INPS. Por esse elevador 
subia o pessoal da Sudene e o pessoal que ia para o INPS. Celso 
Furtado subia pelo elevador das autoridades. Mas ele não chegava 
lá e fazia como era comum ver as autoridades fazerem, ao entrarem 
em um elevador. Ele chegava, entrava na fila e esperava a sua vez. Se 
houvesse dez pessoas na fila, ele seria o décimo primeiro.

– Tem uma história das cancelas de estrada, que o senhor me 
contou, que se encaixa nesse tema da humildade, não é?
De fato. As viagens de Celso Furtado ao interior do Nordeste, como as 
que ele fez, por volta de 1958-1959, com José Irineu Cabral, a bordo de 
Camionetas Rural Willys, ao Semiárido paraibano, foram bem inte-
ressantes. Irineu Cabral (um pernambucano de Surubim, com muitas 
ligações com a Paraíba) − à época, Diretor da Associação Brasileira 
de Crédito e Assistência Rural-ABCAR − dirigia a camioneta e Celso 
Furtado ia sentado no banco dianteiro do passageiro. De sorte que 
ao passar nas cancelas das estradas rurais, situadas no interior das 
fazendas, Irineu parava a camioneta e Celso descia para abrir a can-
cela, esperar o veículo passar, fechar a cancela e novamente embarcar 
na Rural. Lá pelas tantas, Celso indagou: “quantas ‘danadas dessas 
cancelas’ (para não dizer um nome feio), eu ainda vou ter que abrir, 
fechar e passar?” (Essa história me foi contada em 1998 por Irineu 
Cabral, em minha casa, em Brasília). 

– Sisudo, mas elegante...
Sim. A elegância era outra característica importante em Celso 
Furtado. Celso era, de fato, um homem elegante. Era um homem alto, 
de 1,75m pra lá, que fazia exercícios, podendo ser considerado um 
homem forte, bem feito de corpo e bem-apessoado. Eu sempre o vi 
vestido de calça, paletó, camisa e gravata. O terno era de linho, mas 
não o linho acetinado branco. Era aquele linho grosso, que se usava 
na época, de cor cinza. Ele poderia ter mais de um terno do mesmo 
pano, da mesma fazenda, do mesmo tecido, mas ele só chegava lá na 
Sudene com esse terno cinza. Eu nunca o vi chegar com um terno de 
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tropical, de casimira, ou de outro tecido. Era sempre aquele terno de 
linho grosso. Mas muito elegante. Sério, ficava lá na fila do elevador, 
em pé, de mãos cruzadas; quando o elevador chegava, ele entrava, se 
estivesse apenas ele na fila, ou ia para o fim da fila, aguardando a sua 
vez de entrar. À primeira vista, o que se podia pensar era que Celso 
era um cara chato, por conta de sua sisudez. Ele tinha uma outra 
característica também importante, essa mais relacionada à questão 
intelectual. Os amigos que o conheciam mais de perto, diziam, não 
sei se para louvar, ou se para folclorizar, que Celso Furtado podia pas-
sar o dia todo trabalhando, chegar de viagem, mas antes de dormir 
ele lia de uma a duas horas. Mesmo que tivesse passado o dia todo 
trabalhando e adentrado na noite.

– É verdade que o senhor contou causos pra Furtado...? 
Uma vez, sim. Isso aconteceu durante Reunião, em 1963, no Gabinete 
de Celso Furtado, sobre os trabalhos do Grupo Interdepartamental 
de Povoamento do Maranhão-GIPM, que substituíra (no nome e 
na administração) o Projeto de Povoamento do Maranhão-PPM. 
Naquela época eu representava o Departamento de Agricultura e 
Abastecimento-DAA, da Sudene, no GIPM. Além de matérias ligadas 
a esse Grupo, conversamos na ocasião, dentre outros assuntos, sobre 
as dificuldades dos agricultores do Nordeste. Celso Furtado me permi-
tiu contar algumas histórias a respeito. Contei a de “Chico Bico-Doce”, 
morador de uma fazenda vizinha ao Sítio Recanto, no município de 
Senador Pompeu, no Ceará. “Chico Bico-Doce”, “Seu Chico” ou “Chico 
da Anja” (corruptela de Ângela), como também era conhecido, era um 
agricultor que trabalhava pouco. Não trabalhava no período da manhã 
porque estava com fome; e nem do meio dia ao final da tarde porque, 
comendo demais na hora do almoço, ficava indisposto. Com a barriga 
muito cheia, ele ficava sem disposição para trabalhar. Celso Furtado 
riu muito com essa história. Nem parecia aquele senhor sisudo que 
víamos durante as reuniões formais de trabalho.

– O senhor tinha que idade, na época em que entrou na Sudene? 
Eu tinha, na época, 25 anos. Quer dizer, era um menino. Como meni-
nos da minha idade eram (quase) todos os que faziam a Sudene. Mas 
Celso também levou para a Sudene um time integrado por profissio-
nais de alto nível. Levou para a Departamento de Indústria-DI um 
paraibano, Juarez Farias; para o Departamento de Política Agrícola 
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e Agrária-DPAA levou um outro paraibano, Jader de Andrade, que 
tinha sido técnico do Banco do Nordeste. Para o Departamento de 
Recursos Naturais-DRN, levou Estevam Strauss, agrônomo húngaro 
que já estava há tempo no Brasil, e que tinha trabalhado na Usina 
São João, de propriedade da família Coutinho, da Paraíba. Strauss 
era um especialista em recursos naturais e em irrigação. Levou para 
o Departamento de Assistência Técnica e de Formação de Pessoal-
DATF, o português Luiz Leite Vasconcelos, que ali passou pouco 
tempo. Foi substituído, em 1963, por Nailton Santos, baiano, eco-
nomista e irmão do grande geógrafo Milton Santos. Nas aulas que 
ele ministrava sobre Macroeconomia, quase que como palestras, nos 
cursos para Técnicos de Desenvolvimento Econômico-TDE, Nailton 
costumava dizer: “os melhores economistas do Brasil são Celso 
Furtado e eu”. Nos idos de 1963, eu não tinha conhecimento para 
saber se ele era bom economista ou não, mas sei que ele era muito 
vaidoso. Assim como vaidoso também era Milton Santos. Quem Celso 
levou mais para a Sudene? Levou também para o Departamento de 
Recursos Naturais, junto com Strauss, Diniz Xavier, da Paraíba. 

– Montou uma equipe paraibana (Juarez Farias, Jader de 
Andrade, Diniz Xavier)?
Uma equipe com bons paraibanos, sim. Afinal, Celso também era 
paraibano. Então ele levou muitos paraibanos para ajudá-lo. Mas não 
foi por serem seus coestaduanos. E sim porque essas pessoas eram 
competentes. Diniz Xavier foi para o Departamento de Recursos 
Naturais, mas ele não era, ainda, o diretor, mas sim o substituto de 
Estevam Strauss. Mas lá pelas tantas, Manuel Correa de Andrade 
foi ser Secretário de Agricultura do Governador de Pernambuco, 
Miguel Arraes, e levou Jader de Andrade com ele. Ficou vago o lugar 
de Diretor do Departamento de Política Agrícola e Agrária-DPAA, 
que passara a ser denominado Departamento de Agricultura e 
Abastecimento-DAA. Por conta disso, Estevam Strauss foi deslocado 
do Departamento de Recursos Naturais-DRN para o Departamento 
de Agricultura e Abastecimento-DAA. E Diniz Xavier, que era seu 
adjunto, assumiu a Direção do DRN. Diniz era agrônomo, assim 
como Strauss. Jader de Andrade era economista. Juarez Farias era 
advogado. Luiz Leite Vasconcelos era da área de Filosofia. Então 
Celso Furtado trabalhava com essas competências, que eram, de fato 
e de direito, assim consideradas. 
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– Ele sabia, então, mobilizar competências? 
Sabia sim, e com elas pensava, em novas bases, o desenvolvimento do 
Nordeste. Naquela época, as secas continuavam a ocorrer. E o que se 
fazia para minimizar os seus efeitos? Antes da Sudene, o DNOCS con-
cebia e administrava as iniciativas de combate às secas. O que mais 
fazia o DNOCS? Além de construir açudes, perfurar poços e tentar 
promover a irrigação, em tempos climaticamente normais, cuidava, 
nos anos de seca, das “Frentes de Serviço”, construindo açudes (de 
pequeno, médio e grande porte) e estradas. Mas o DNOCS não cui-
dava só da seca e da açudagem. O Departamento de Secas, como 
resumidamente era denominado, cuidava de várias outras atividades. 
O DNOCS fez grande parte da infraestrutura rodoviária básica do 
Nordeste. Sabe-se hoje que 50% das estradas construídas na Região, 
até os anos de 1950, resultaram de atividades desenvolvidas pelo 
DNOCS. Instituída a Sudene, em dezembro de 1959, as atividades 
postas em prática em benefício do Nordeste passaram a ser definidas 
e implementadas de acordo com novas orientações, como as estabe-
lecidas nos Planos Diretores de Desenvolvimento Econômico e Social 
do Nordeste. Esses Planos conferiam prioridade a atividades que, 
além da construção de obras de infraestrutura hídrica e de rodovias, 
englobavam atividades ligadas à indústria, aos serviços e à ciência e 
tecnologia. 

– A Sudene, então, “desempoderou” o DNOCS?
De uma certa forma, sim. A instituição da Sudene fez com que o 
DNOCS perdesse um pouco de sua grande visibilidade, pois já não era 
a instituição mais importante do Nordeste. Mesmo assim continuava 
executando iniciativas relacionadas à açudagem, via construção de 
grandes e médios açudes. Lembremos que o primeiro açude impor-
tante do Nordeste, o Açude do Cedro, localizado no município 
de Quixadá, no Ceará, foi construído pela Comissão de Açudes e 
Irrigação − vivia-se então a época das Comissões Técnicas. As ativida-
des dessa Comissão foram transferidas à Inspetoria de Obras Contra 
as Secas-IOCS, criada em 1909. Depois, em 1919, a IOCS deu lugar à 
Inspetoria Federal de Obras Contra as Secas-IFOCS, que foi trans-
formada, em janeiro de 1946, no Departamento Nacional de Obras 
Contra as Secas-DNOCS. As obras do Açude do Cedro foram iniciadas 
em 1896 e concluídas, 20 anos depois, em 1906. Naquela época, as ini-
ciativas dessa natureza levavam muito tempo para serem concluídas. 
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Destaque-se, pois, que, no período de 1909-1959, tudo o que se fez 
de importante no interior do Nordeste esteve a cargo da tríade ins-
titucional IOCS-IFOCS-DNOCS. Ao longo daqueles 50 anos, essas 
instituições cuidaram também de atividades no âmbito da agrono-
mia e da irrigação, porque não havia instituição encarregada desses 
tipos de atividade. O Ministério da Agricultura, é bem verdade, reali-
zou alguns experimentos de irrigação, em pequena escala, em alguns 
vales do Nordeste. Quer dizer, o “desempoderamento” do DNOCS 
foi apenas relativo, até porque, em plena vigência de funcionamento 
da Sudene, o DNOCS implementou um importante conjunto de 
Projetos Públicos de Irrigação no Semiárido Nordestino. E fez isso 
ao lado da Comissão do Vale do São Francisco-CVSF, transformada, 
anos depois, em Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São 
Francisco e Parnaíba6, que concebeu e pôs em prática um avançado 
Programa de Irrigação nos Vales onde operava.

– Aí chegou a Sudene...
Aí a Sudene chega. Mas a Sudene “não começou” apenas em 1959. 
Penso que a ideia de Sudene teve início quando começaram os estu-
dos, primeiro do Banco do Nordeste do Brasil S. A.- BNB. Esse Banco 
foi criado em 1952. Assume sua Presidência uma figura extraordiná-
ria, que capitaneava boa parte dos estudos mais importantes sobre 
o Nordeste, na qualidade de presidente da Comissão de Estudos 
Econômicos-CEE da Bahia. Era o senhor Rômulo Barreto Almeida, 
que fora Chefe da Assessoria Econômica do Presidente Getúlio 

6 A Codevasf foi criada, em 1974, pela Lei n° 6.088, de em 16/07/1974. Com sede e 
foro no Distrito Federal, tinha como área de atuação o Vale do Rio São Francisco, 
compreendendo partes dos Estados de Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Minas 
Gerais, Goiás e Distrito Federal. Sua área de atuação foi alterada no ano 2000, pela 
Lei Nº 9.954, de 06 de janeiro de 2000. Com sede e foro no Distrito Federal, sua 
área de atuação passou a compreender partes dos vales dos rios São Francisco e 
Parnaíba, abrangendo os Estados de Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Minas 
Gerais, Goiás, Distrito Federal, Piauí e Maranhão. Sua área de atuação foi novamente 
modificada em 2018, passando a abranger partes das bacias hidrográficas dos rios 
São Francisco, Parnaíba, Itapecuru, Mearim, Vaza-Barris, Paraíba, Mundaú, Jequiá, 
Tocantins, Munim, Gurupi, Turiaçu, Pericumã, Una, Real, Itapicuru, e Paraguaçu, 
nos Estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, 
Pará, Pernambuco, Piauí, Sergipe, Tocantins e no Distrito Federal, bem como nas 
demais bacias hidrográficas dos Estados de Alagoas, Maranhão e Sergipe, conforme 
disposto na Lei n° 13.702, de 06 de agosto de 2018, que alterou as duas leis anteriores. 
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Vargas, dele recebendo uma missão que poucas pessoas possivel-
mente se sairiam bem dela. Getúlio Vargas o chamou para fazer o 
Plano de Governo dele (Getúlio Vargas) em 1950, e só pôde lhe dar o 
exíguo prazo de 30 dias para fazer um Plano para o Desenvolvimento 
do País. Rômulo formou um grupo de experientes profissionais, 
levantou as informações disponíveis e apresentou a Proposta que 
lhe fora solicitada, que iria ser levada pelo Presidente Getúlio Vargas 
ao Congresso Nacional, acompanhada do Orçamento. Eu cheguei 
a manusear esse documento e a encaminhá-lo ao Professor Carlos 
Brandão7, que vinha, há tempo, procurando por ele. Mas voltando ao 
DNOCS, certo era que esse Departamento tinha uma força específica, 
que lhe era concedida, em boa medida, pelos chamados coronéis. E 
a força dos coronéis provinha, de certa forma, do domínio por eles 
exercido sobre o velho capital mercantil, matéria tão bem estudada 
por Wilson Cano, em sua tese de livre docência8. O capital mercantil 
dominava porque a indústria de então no Nordeste estava restrita às 
indústrias canavieira, do algodão e das oleaginosas, pouco dinâmicas. 

– O senhor diria que a Sudene ‘quebrou’ os coronéis?
Quebrar propriamente, não. Incomodou bastante. Não “quebrou” 
porque com os “incentivos fiscais” administrados pela Sudene (e 
Banco do Nordeste) foram criadas outras fontes de poder, que deram 
origem a “novos coronéis”: os coronéis urbanos. Os coronéis que a 
Sudene enfrentou eram coronéis rurais, dotados de bem menos força. 
Com os incentivos fiscais e o crédito barato, subsidiado, a Sudene 
passou a apoiar os novos coronéis urbanos, que passaram a exercer 
forte poder político e econômico no Nordeste. 

– Desempodera o DNOCS, mas não muda... 
É verdade. Mas a Sudene não desempoderou totalmente o DNOCS. 
Preciso fazer um destaque, pois deixei de mencionar um elemento 
importante. Eu disse antes que o DNOCS fazia estradas, construía 
grandes e médios açudes, fazia até campos de aviação, fazia sane-
amento... e adentrava o mundo da ciência agronômica, com os 
trabalhos realizados por José Augusto Trindade, continuados em 

7 Carlos Antônio Brandão, Professor do IPPUR (Instituto de Política e Planejamento 
Regional e Urbano), vinculado à Universidade Federal do Rio de Janeiro-UFRJ.

8 CANO, Wilson. Desequilíbrios regionais e concentração industrial no Brasil − 1930-
1970, Campinas-SP: Unicamp, 1981. 447 p.
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bases ampliadas por Guimarães 
Duque. Mas, além disso, admi-
nistrava um outro programa 
importante, este sim, dotado de 
capacidade para fortalecer o poder 
dos “coronéis rurais”: o Programa de 
Açudagem em Cooperação. Em que 
consistia esse Programa? Era um 
Programa destinado a beneficiar os 
médios e grandes proprietários de 
terra. Com o apoio desse Programa, 
quem dispusesse de uma proprie-
dade na qual houvesse um riacho, 
com certa vazão, poderia, durante o período das chuvas, construir 
naquele riacho um açude, por exemplo, de média vazão, cuja água 
ali acumulada durasse mais de um ano. Naquela época (anos de 1950 
até meados dos anos de 1960) dizia-se que os açudes que resolviam 
o problema da escassez de água nos anos de seca eram aqueles cuja 
capacidade de acumulação de água fosse suficiente para manter os 
que dele dependiam durante pelo menos dois anos consecutivos 
de seca. Esse Programa de Açudagem em Cooperação funcionava 
assim: um proprietário rural, dotado de prestígio político, pleite-
ava do DNOCS a elaboração de um Projeto para a construção de 
um açude em sua propriedade. Viabilizado o Projeto do Açude, os 
custos de sua construção eram bancados, em 50%, pelo DNOCS. O 
proprietário arcava com os outros 50%. Só que os coronéis, muitas 
vezes, faziam de conta que mobilizavam os seus 50%, mas isso nem 
sempre acontecia. Significava dizer que os Açudes em Cooperação, 
nessas condições, eram construídos, praticamente, “de graça”, pois 
os proprietários despendiam apenas parte dos recursos financeiros 
de sua contrapartida.

– Como assim?
Depois que o açude era construído e enchia de água com as próxi-
mas chuvas, a água ali armazenada não era pública, mas particular. 
Passava a pertencer ao proprietário da terra onde o açude fora cons-
truído. A água era dele. E mais: criou-se uma espécie de mito, com a 
instituição do que ficou conhecido como açudes de primeiro, segundo 
e terceiro andar. O que era isso? Tratava-se da circunstância de, algu-
mas vezes, aquele mesmo proprietário obter aval do DNOCS para 

Os coronéis que a Sudene enfren-
tou eram coroneis rurais, dota-
dos de bem menos força. Com 
os incentivos fiscais e o crédito 
barato, subsidiado, a Sudene pas-
sou a apoiar os novos coronéis 
urbanos, que passaram a exercer 
forte poder político e econômico 
no Nordeste.
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“construir” um novo açude no mesmo local do primeiro, uma segunda 
e até uma terceira vez. Ou seja, o proprietário do açude construído 
em um ano qualquer, após uma pequena melhoria, tinha o primeiro 
açude considerado, lá na frente, como um novo açude. O proprietário 
se beneficiava então com os recursos despendidos na “construção” 
desse novo açude. Estava caracterizado o “açude de segundo andar”. 
Quando acontecia de o DNOCS “construir” um outro novo açude, 
no mesmo local, caracterizava-se a construção de um “açude de ter-
ceiro andar”. Essas reconstruções passaram a ser então chamadas de 
“açudes de segundo e terceiro andar”. (Cheguei a conhecer algumas 
tríades desses açudes.) 

– A Sudene, para ilustrar, construiu, também, a indústria de pri-
meiro e segundo andar também?
Vamos chegar lá. Mas o DNOCS construía aqueles açudes com base 
na lei. A Açudagem em Cooperação era pautada por um decreto que 
regulamentava a construção desse tipo de açude. Quando a Sudene 
entrou em ação, anulou o decreto. Esse decreto não foi anulado 
de imediato, logo após a instituição da Sudene, mas algum tempo 
depois. Mas o DNOCS insistiu na re-instituição do decreto. Faço um 
novo parêntese aqui. Em 1985, eu assumi a função de Coordenador 
de Planejamento Regional do Instituto de Planejamento-IPLAN, 
da Fundação Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada-IPEA. 
Um belo dia recebo a visita do Diretor-Geral do DNOCS, de posse 
de uma Proposta de re-instituição do Programa de Açudagem 
em Cooperação. Fui contra, não sem antes submeter a proposta à 
Direção do IPLAN. Depois de examinada, a proposta foi recusada. 
Manifestei-me de forma contrária porque conhecia os resultados do 
aludido Programa. Tinha lido bastante a respeito, já concebera e for-
mulara o Plano Integrado para o Combate Preventivo aos Efeitos das 
Secas no Nordeste, com a colaboração de técnicos da Sudene, estu-
dando bem essas questões.9 

9 CARVALHO, Otamar de et alii. Plano integrado para o combate preven-
tivo aos efeitos da seca no Nordeste. Brasília-DF: Ministério do Interior, 1973. 
267 p. A equipe que colaborou comigo na elaboração desse Plano esteve cons-
tituída pelos seguintes técnicos: (i) Rômulo Tavares Ribeiro, engenheiro civil, do 
DRN-Sudene; (ii) Aldo da Cunha Rebouças, geólogo, do DRN-Sudene; (iii) Gildo 
de Sá C. de Albuquerque, engenheiro de minas, do DRN-Sudene; (vi) Francisco 
Ésio de Souza, engenheiro agrônomo, do DAA-Sudene; (v) Jurandir Gondim Reis, 



121

A Sudene chegou, de fato, a diminuir o poder do DNOCS, no 
tocante a essas facilidades, principalmente as concedidas por aquele 
Programa de Açudagem em Cooperação. Mas não se pode deixar de 
mencionar a grande contribuição do DNOCS, em relação à rede de 
açudes por ele construída. Além disso, grande parte do mapeamento 
de solo, do mapeamento de recursos hídricos e dos estudos agronô-
micos até então realizados se deve ao trabalho do DNOCS. O DNOCS 
tem um saldo positivo considerável. A sociedade nordestina, que vive 
no Semiárido hoje, deve a sua sobrevivência, na base, ao trabalho 
do DNOCS. O DNOCS foi quem civilizou o Nordeste Semiárido: o 
DNOCS no Semiárido e a Comissão do Vale do São Francisco nesse 
vale. Voltando à pergunta central: a Sudene não construiu uma 
indústria de primeiro e segundo andar, apesar das grandes vantagens 
oferecidas por meio da administração dos recursos dos incentivos 
fiscais.

– A Sudene contrariou a lógica da açudagem, chegando a sus-
pender algumas atribuições do DNOCS...
É necessário relativizar um pouco essa percepção, pois o DNOCS con-
tinuou executando atividades importantes. O Açude Orós (Barragem 
Juscelino Kubitschek de Oliveira), por exemplo, cuja construção 
poderia ter sido concluída em 1960, teve a sua barragem rompida no 
dia 26 de março de 1960, por conta das fortes chuvas havidas naquele 
ano. Por determinação expressa do Presidente Juscelino Kubitschek, 
as obras foram retomadas tão logo cessaram as chuvas. A recons-
trução da barragem foi concluída no dia 11 de janeiro de 1961. Esse 
bom resultado deveu-se em grande medida à competência do então 
Diretor-Geral do DNOCS, o engenheiro José Cândido Castro Parente 

engenheiro agrônomo, do DRN-Sudene; (vi) Celina Ribeiro Huztler, Técnica em 
Desenvolvimento Econômico-TDE, da AT-Sudene; (vii) Georges Pellerin, economista 
da AT-Sudene; (viii) Antonio Cardoso do Rego Barros, economista, da AT-Sudene; 
(ix) Maria Emiliana Ribeiro, estatística, da AT-Sudene; e (xi) Leonardo Sá Barreto 
Sampaio, engenheiro agrônomo, da AT-Sudene. Esses técnicos integraram a equipe 
básica. Também recebi comentários de outros técnicos da Sudene, assim especifi-
cados: (i) Lourival Novaes Leitão, economista, da AT-Sudene; (ii) Jorge Fernando 
Santana, geógrafo, da AT-Sudene; (iii) Carlos Caldas, geógrafo, da AT-Sudene; (iv) 
Alcindo Rufino de Araújo, economista, da AT-Sudene; (v) François Albert Laroche, 
engenheiro agrônomo, do DRN-Sudene; (vi) Sérgio Tavares, engenheiro agrô-
nomo e naturalista, do DRN-Sudene; e (vii) Laércio Vieira de Melo, economista, do 
DAA-Sudene.
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Pessoa. A capacidade de acumulação do Açude Orós é de 2,1 bilhões 
de metros cúbicos de água. O DNOCS continuou construindo gran-
des açudes, a exemplo do Açude Açu (Barragem Armando Ribeiro 
Gonçalves), no Município de Açu, no Rio Grande do Norte, com 
capacidade de armazenamento de 2,4 bilhões de metro cúbicos. 
Construiu outros grandes açudes, como o Araras (Barragem Paulo 
Sarasate), no Município de Reriutaba, no Ceará, com capacidade para 
acumular um bilhão de metros cúbicos de água. Construiu outros 
grandes açudes na Paraíba, em Pernambuco e na Bahia.10 Significa 
dizer que o DNOCS não foi desmontado, embora tenha deixado de 
ser a principal instituição pública do Nordeste. A Sudene funcio-
nou com força e prestígio de dezembro de 1959 a março de 1964. 
Considero a Sudene desse período como a “Sudene Originária”. De 
1964 em diante, a Sudene quase foi fechada, sob o argumento de ser 
um “antro de comunistas”. Exagero! O que a Sudene tinha era um 
expressivo contingente de profissionais jovens e idealistas, querendo 
trabalhar e transformar, quase que da noite pro dia, o Nordeste. 

– O senhor começou na Sudene como ...
... Engenheiro Agrônomo. Como técnico entrei na Sudene em julho 
de 1962, para trabalhar no Projeto de Povoamento do Maranhão-
PPM. Quando foi em 1963, fui selecionado para fazer o curso de TDE 
(Técnico em Desenvolvimento Econômico). A Sudene oferecia esse 
curso à maioria de seus profissionais, para que eles pudessem dispor 
de uma linguagem comum em matéria de desenvolvimento. Faziam 
o curso: agrônomos, engenheiros, arquitetos, advogados, dentistas e 
médicos, além de outros. 

– E nesse processo de construção da Sudene, na avaliação do 
senhor, quais foram as principais fontes de Celso Furtado?
Quando ele (Celso Furtado) foi chamado para a Sudene, já havia tra-
balhado na CEPAL (Comissão Econômica para a América Latina), 
era diretor do BNDE, na época Banco Nacional do Desenvolvimento 
Econômico, e já tinha participado de vários processos de elaboração 
dos planos nacionais de desenvolvimento com Roberto Campos, sob 

10 ARAÚJO, José Amaury de Aragão, Coord. Barragens no Nordeste do Brasil; expe-
riência do DNOCS em barragens na região semiárida. 2ª ed. Fortaleza-CE: DNOCS, 
1990. 328 p.
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a orientação de quem fora elaborado o Plano de Ação Econômica 
de Governo, o PAEG. Celso produzira também vários documentos 
(livros, estudos e planos) de interesse para o desenvolvimento do 
Nordeste. E era Doutor em Economia pela Faculdade de Direito e 
Ciências Econômicas da Universidade de Paris, com Tese defendida 
em 1° de junho de 1948, sob o título A economia colonial no Brasil 
nos séculos XVI e XVII11. Trabalhara na CEPAL e estava no BNDE. 
Tinha essas e outras importantes qualificações, como a de trabalha-
dor contumaz, quando foi indicado para conversar com o Presidente 
Juscelino Kubitschek. Se JK queria um profissional competente para 
formular uma proposta a respeito do desenvolvimento do Nordeste, 
essa pessoa era, com certeza, Celso Furtado. É aí que entra toda a 
contribuição dos Bispos do Nordeste, sob a liderança de D. Hélder 
Câmara12, e do documento sobre o Planejamento do Combate às 
Secas, que fora elaborado por Rômulo Almeida, quando Presidente 
do Banco do Nordeste13. Todo esse material foi muito bem aprovei-
tado por Celso Furtado. 

– CEPAL, Estudos de Rômulo Almeida, pressão dos Bispos...
Na linha do desenvolvimento anterior, destaco um outro estudo 
importante, no qual Celso Furtado também se baseou, da autoria do 
Padre Joseph Lebret14. O Padre Lebret fora chamado para fazer um 
estudo para o governo do Estado de Pernambuco, destinado a criar 
as bases do desenvolvimento nesse Estado, com apoio na indústria. 
As propostas contidas no estudo do Padre Lebret foram feitas na 
esfera do Condepe, o Conselho do Desenvolvimento Econômico de 

11 FURTADO, Celso. Diários intermitentes: 1937-2002. 1ª ed. São Paulo-SP: 
Companhia das Letras, 2019, p. 89-90. 448 p. (Organização, Apresentação e Notas: 
Rosa Freire D’Aguiar; e Prefácio: João Antonio de Paula.)

12 ROCHA, D. J. V., org. Sob os signos da Esperança e da responsabilidade social: anais 
do I e II Encontros dos Bispos do Nordeste (Campina Grande, 1956 | Natal, 1959) 
[online]. Campina Grande: EDUEPB, 2016, 395 p. ISBN: 978-85-7879-485-9. Available 
from: doi: 10.7476/9788578794859. Also available in ePUB from: http://books.scielo.
org/id/c6ykx/epub/rocha-9788578794859.epub. (Prólogo: Otamar de Carvalho.)

13 ALMEIDA, Rômulo B. Coord. Planejamento do combate às secas. Rio de Janeiro, 
Banco do Nordeste do Brasil/Comissão Incorporadora, 1953. (Publicação n° 4.) 
Mimeog. 69 p.

14 LEBRET, Louis Joseph. Estudo sobre o desenvolvimento e implantação de in-
dústrias, interessando a Pernambuco e ao Nordeste. 1ª ed., ver., Recife-PE: 
Condepe, 1954. 123 p.
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Pernambuco. O significado e o sentido da maioria das propostas do 
Padre Lebret aparecem nas propostas da Sudene. Naturalmente, tinha 
que ser assim, porque quando se vai formular um Plano ou Programa 
de Desenvolvimento, o que se faz primeiro é levantar todas as infor-
mações existentes. É a partir do que essas informações indicam em 
relação a problemas e possibilidades que são montadas as estraté-
gias e formulados os programas e projetos de desenvolvimento. As 
proposições constantes dos Planos de Desenvolvimento apoiam-se 
em bases técnicas e políticas. Foi assim que a Sudene, com Celso 
Furtado, e o Banco do Nordeste, com Rômulo Almeida, conceberam 
e estruturaram, em boa medida, com o apoio da Igreja, importantes 
contribuições para o desenvolvimento do Nordeste.

– Celso conhecia o texto “Solo e Água no Polígono das Secas”, de 
Guimarães Duque? Usou esse material? 
Conhecia, sim. Mas Solo e Água no Polígono das Secas não era um 
documento propositivo. Era um documento de conhecimento. Mas 
Celso estudou-o e conversou a respeito com Guimarães Duque. Com 
ele, aprendeu a captar as particularidades do Nordeste Semiárido, 
tão bem sintetizadas no Relatório do Grupo de Trabalho para o 
Desenvolvimento do Nordeste-GTDN. Para ter uma visão precisa 
sobre os problemas e possibilidades do Semiárido Celso Furtado lou-
vou-se, também, no conhecimento produzido por Euclides da Cunha, 
em Os Sertões, a clássica leitura sobre o Nordeste e seus espaços 
Semiáridos. Celso Furtado assim se manifestou sobre a importância 
de Os Sertões: Em comentário que fiz comemorando o centenário de 
Os sertões, em 1998, concluí com uma citação de Euclides da Cunha: 
“Canudos não se rendeu. Teve que ser destruída”. E arrematei com a 
pergunta: como evitar na atualidade que nossa miopia ideológica nos 
conduza à repetição de crimes como os que testemunhou esse autor 
de rara coragem intelectual? Sem lugar a dúvida, ele continua a ser 
muito lido. Mais que isso: recentes sondagens de opinião indicam que 
ele é ainda o autor mais influente em todo o século no que concerne 
ao entendimento do processo de formação de nossa sociedade15.

15 FURTADO, Celso. “Canudos não se rendeu. Teve que ser destruída”. JB on line, Rio 
de Janeiro-RJ: 16 de junho de 2004, p. 3.
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– Há uma polêmica sobre a autoria do GTDN...
No livro Seca e Poder: Entrevista com Celso Furtado16, que resultou de 
uma conversa entre Maria da Conceição Tavares, Manuel Correia de 
Andrade, Raimundo Rodrigues Pêra e Celso Furtado, ele diz, textual-
mente: “O GTDN fui eu que escrevi”. Mas eu ouvi lá atrás, diretamente 
de Juarez Farias, à época Diretor do Departamento de Indústria-DI, 
da Sudene, que fora ele quem escrevera o Relatório do GTDN. Mas 
isso era força de expressão, com certeza. Obviamente, que o estilo 
do Relatório do GTDN é o estilo do Celso Furtado. Para quem leu 
Celso e leu o GTDN, não há dúvidas sobre a autoria do Relatório. 
Mas Juarez ajudou, e Juarez era uma boa cabeça. Era também um 
excelente datilógrafo. Eu tenho ainda uma máquina Remington, que 
não foi dele, não; mas ele tinha uma lá na Sudene .... Ele datilografava 
com uma velocidade extraordinária, sinal de uma profissão pretérita, 
pois ele fora bancário, do Banco do Nordeste. E todos os bancários 
(do Banco do Nordeste ou do Banco do Brasil) eram, em geral, bons 
datilógrafos.

– Celso dialogou com Guimarães Duque? Antes, depois do GTDN?
Celso conversou muito com Guimarães Duque. Conversou em perí-
odo correspondente ao final dos anos de 1950 e começo dos anos de 
1960. Se não, vejamos o I Plano Diretor da Sudene. Se você der uma 
olhada cuidadosa nos quatro Planos Diretores, o mais bem-acabado, 
o que tem mais conteúdo é o primeiro. Como o primeiro não foi exe-
cutado na íntegra, por falta de recursos financeiros, a elaboração do 
II Plano Diretor correspondeu a uma adaptação do primeiro, mais em 
termos orçamentários. Isso porque as diretrizes continuaram sendo 
as mesmas, e foi mantida a maioria dos programas. Neste sentido, 
a Sudene deu sequência aos estudos de mapeamento dos recursos 
naturais que o DNOCS fazia sem ter estrutura adequada, sem uma 
percepção de estar levantando e sistematizando aquelas informações 
em função de demandas do planejamento.

– Guimarães Duque tinha uma visão estratégica?
Tinha, sim. Guimarães Duque tinha uma visão de mundo compatível 
com as demandas do desenvolvimento. Era, portanto, possuidor de 

16 A entrevista foi publicada pela Editora da Fundação Perseu Abramo e disponível no 
site: http://csbh.fpabramo.org.br/uploads/seca_e_poder.pdf

http://csbh.fpabramo.org.br/uploads/seca_e_poder.pdf
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uma visão estratégica a respeito do desenvolvimento do Nordeste. Com 
a chegada de 1964, Celso foi embora e Guimarães Duque ficou ali. Por 
sinal, seu segundo livro (O Nordeste e as Lavouras Xerófilas), foi publi-
cado, em 1964, pelo Banco do Nordeste. Passa-se o tempo. E em 1970, 
eu fui nomeado Diretor da Assessoria Técnica da Sudene. Naquele 
momento, meu trabalho principal estava relacionado à elaboração 
do I Plano de Desenvolvimento do Nordeste, para o período 1972-1974, 
em sequência ao IV Plano Diretor de Desenvolvimento Econômico e 
Social (1968-1972), segundo orientações estabelecidas, em Brasília, 
pelos Ministérios do Planejamento e do Interior. Por conta disso, fui 
conversar com Guimarães Duque. Como resultado dessa conversa, 
pude introduzir no I Plano de Desenvolvimento do Nordeste toda a 
regionalização proposta por Guimarães Duque em O Nordeste e as 
Lavouras Xerófilas. Fiz um mapa para o Nordeste tomando por base a 
delimitação das Regiões Naturais estabelecidas por Guimarães Duque 
nesse livro, assim especificadas: Caatinga, Agreste, Mata, Serras, 
Sertão, Seridó, Curimataú, Cariris Velhos, Cerrado e Carrasco. O livro 
(O Nordeste e as Lavouras Xerófilas) não continha um mapa integrado 
por essas 10 Regiões Naturais. De sorte que eu só pude fazer essa deli-
mitação porque naquela época (anos de 1970 e 1971) eu estava bem 
dedicado ao assunto, preparando um outro documento importante: 
o Plano Integrado para o Combate Preventivo aos Efeitos das Secas no 
Nordeste. E por conta dos propósitos desse Plano eu precisava estabe-
lecer uma regionalização para o Nordeste, que fosse compatível com 
as especificidades da Zona Semiárida do Nordeste. Precisava também, 
por isso, conversar com Guimarães Duque.
Conversei muito com aquele notável intelectual e pesquisador 
dos problemas e possibilidades de desenvolvimento do Nordeste. 
Guimarães Duque morava no centro de Fortaleza. Além de conversar 
com ele, pude contar com sua presença em várias das reuniões que 
organizei, primeiro, como Diretor da Assessoria Técnica da Sudene, 
e, depois, como Secretário de Pesquisas e Programas do Ministério 
do Interior-Minter. Foi assim porque eu fora, em fevereiro de 1972, 
requisitado à Sudene, a pedido do Dr. Henrique Brandão Cavalcanti, 
à época Secretário-Geral do Minter. Por isso, Guimarães Duque par-
ticipou de várias reuniões relacionadas à elaboração do I Plano de 
Desenvolvimento do Nordeste (1972-1974) e do Plano Integrado para 
o Combate Preventivo aos Efeitos das Secas no Nordeste. Participou 
também de um Seminário, na cidade do Recife, em maio de 1974, 
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dedicado à discussão do mencionado Plano Integrado. Esse Seminário 
foi realizado no recém-inaugurado Edifício Sede da Sudene, locali-
zado na Cidade Universitária do Recife. Guimarães Duque estava lá, 
juntamente com Rômulo Almeida. Houve ali, então, um reencontro 
desse pessoal a quem tanto deve o Nordeste. Pude assim saber das 
conversas que Guimarães Duque tivera com Celso Furtado. Celso não 
podia conhecer o Nordeste por dentro, como conhecia, sem ter lido 
Solo e Água no Polígono das Secas e Os Sertões, e sem ter conversado 
muitas vezes com Guimarães Duque. Ele mesmo, em alguns docu-
mentos, menciona a importância de Guimarães Duque. 

– Na sua leitura, por que Celso Furtado não queria “ouvir falar” 
de previsão de seca?
Falarei sobre essa questão e seus avanços a todo o Nordeste. No início 
dos anos de 1970 já havia estudos que informavam ser possível prever 
as secas. Estudos tanto de profissionais brasileiros como de profis-
sionais estrangeiros, nesse caso, oriundos, principalmente, da Índia 
e dos Estados Unidos da América. Mas Celso Furtado não queria 
saber de previsão de seca. Por quê? Dizia ele que a previsão fornece-
ria instrumentos aos coronéis rurais do Nordeste, para usarem essas 
informações na “fabricação” de secas, diante de previsões relacionadas 
à possível ocorrência desse fenômeno. O Departamento de Recursos 
Naturais-DRN da Sudene era a fonte de informação ouvida e adotada 
por Celso Furtado a respeito do assunto. Mas o DRN não queria ouvir 
falar de previsão de seca. Por isso a discussão desse assunto não pro-
grediu na Sudene, pelo menos até 1970. 
Quando eu comecei a trabalhar na elaboração do Plano Integrado 
para o Combate Preventivo aos Efeitos das Secas no Nordeste, em 
1970, eu tinha uma certa força institucional, pois era o então Diretor 
da Assessoria Técnica da Sudene, responsável pelas atividades de 
planejamento da Superintendência. Note-se, porém, que quando eu 
assumi a Diretoria da Assessoria Técnica da Sudene, em 1970, não 
se falava, até então, em previsão de seca na Sudene. De sorte que 
eu só pude dar prosseguimento e concluir os trabalhos do Plano 
porque o Superintendente da Sudene de então, o General Tácito 
Theóphilo Gaspar de Oliveira, me concedeu o apoio institucional 
necessário. (Essa referência está explicitada no item Antecedentes 
e Agradecimentos, que constam do texto do Plano.) Pude assim 
construir o Capítulo 7 do Plano, dedicado ao assunto (Apreciação 
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sobre os Métodos de Previsão de Seca). Nesse Capítulo foram abor-
dadas questões como as seguintes: (i) Aspectos Meteorológicos das 
Chuvas do Nordeste; (ii) Métodos de Previsão de Secas; (iii) A Seca 
de 1970 – sua Evolução e Previsões, com os seguintes desdobra-
mentos: Critérios para Acompanhamento dos Invernos; Evolução 
Espacial da Seca de 1970; Evolução Espacial do Inverno de 1970-
1971; Previsões sobre a Seca de 1970; e (iv) As Previsões para 1971 
e 1972. Naquela época os assuntos de previsão de secas eram estu-
dados, pioneiramente, no Brasil, pelo Engenheiro Adalberto Serra, 
um competente e solitário profissional, dedicado a essa matéria, e 
por ela responsável no Ministério da Agricultura. Conversei longa-
mente com ele, colhendo importantes informações sobre o assunto. 
Nesses contatos pude conhecer e obter dois de seus mais importan-
tes estudos17. 
Os temas tratados no mencionado Capítulo 7 do Plano Integrado para 
o Combate Preventivo aos Efeitos das Secas no Nordeste foram objeto 
de intensa discussão em Reunião da Junta Diretora da Sudene, 
em 1971, colegiado formado pelo Superintendente da Sudene, pelo 
Superintendente-Adjunto e pelos Diretores da Superintendência. A 
Diretoria do Departamento de Recursos Naturais-DRN discordava 
frontalmente do tema, como já foi mencionado. Essa orientação 
tinha peso, pois o DRN era o Departamento encarregado de estu-
dos sobre Clima e Meteorologia, no âmbito da Sudene. A inclusão de 
tema sobre a previsão de secas no Plano e a realização de estudos e 
pesquisas sobre a matéria foram defendidos, naquela Reunião, com 
grande propriedade, tanto técnica como analítica, pelo Diretor do 
Departamento de Recursos Humanos-DRH da Sudene, o professor 
Gilberto Osório de Andrade, geógrafo e respeitado intelectual per-
nambucano, profundo conhecedor da matéria. Naquela ocasião era 
Superintendente da Sudene o General Evandro Moreira de Souza 
Lima, que substituíra, em janeiro de 1971, o General Tácito Theóphilo 
Gaspar de Oliveira, que o antecedera como Superintendente. Com 
o apoio desses dois Superintendentes e a mediação do Professor 
Gilberto Osório de Andrade, eu pude incluir e manter o tema de 

17 Veja-se, sobre o assunto, os seguintes trabalhos: (i) SERRA, Adalberto. Meteorologia 
do Nordeste brasileiro. Rio de Janeiro-RJ: IBGE-CNG, 1945. (Tese preparada 
para a 4ª Assembleia Geral do Instituto Pan-Americano de Geografia e História); 
e (ii) SERRA, Adalberto. As secas do Nordeste. Rio de Janeiro-RJ: Ministério da 
Agricultura- Serviço de Meteorologia, 1946.
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Previsão de Secas no Capítulo 7 do Plano Integrado para o Combate 
Preventivo aos Efeitos das Secas no Nordeste. O Projeto para a elabo-
ração do Plano foi também apresentado − em outra Reunião da Junta 
Diretora da Sudene − ao Ministro José Costa Cavalcanti, do Ministério 
do Interior, e ao Ministro João Paulo dos Reis Velloso, do Ministério 
do Planejamento. O Ministro Velloso considerou de grande relevân-
cia a elaboração daquele Projeto, que, para ele, mostrava a vitalidade 
da Sudene, em relação a assunto de relevante interesse para o desen-
volvimento do Nordeste.
O desenvolvimento dessa matéria no Plano também foi muito bem 
recebido, em 1979, pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais-
INPE, vinculado ao Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico-CNPq, por encontrar ali um bom desen-
volvimento do que a Sudene poderia fazer a respeito da matéria. A 
respeito, mantive contatos estreitos com o INPE, quando assumi a 
função de Secretário de Agricultura e Abastecimento do Ceará, em 
março de 1979. A propósito, acompanhei o então Governador do 
Ceará, Coronel Virgílio Távora, por ocasião da visita que fizemos 
ao Presidente daquele Conselho, professor Maurício Matos Peixoto, 
ainda no primeiro semestre de 1979. Dessa visita resultou decisão 
relacionada à formulação de um Projeto de Cooperação Técnica, 
na área de Previsão de Secas, entre o CNPq e o Governo do Estado 
do Ceará, tendo como órgão responsável, a Fundação Cearense de 
Meteorologia e Chuvas Artificiais-Funceme, vinculada à Secretaria 
de Agricultura e Abastecimento-SAAb do Ceará. Esse Projeto seria, 
depois, estendido a todos os Estados do Nordeste. 

– Na sua opinião, essas questões não teriam contribuído para 
gestar a ideia de convivência com a seca, com o Semiárido? 
Sim. Eu cheguei a escrever sobre esse assunto, em 1994, em trabalho 
apresentado, no dia 18/08/1994, no II Fórum Paraíba em Debate, rea-
lizado, em João Pessoa-PB, sob a coordenação do Conselho Regional 
de Economia, Seção da Paraíba, 21ª Região. Destaquei naquela oca-
sião que “A convivência com a semiaridez dependia de três ordens 
de fatores: a lógica dos determinantes que conformam o atual perfil 
da economia da Região, estabelecidas no seu processo de integração 
ao mercado nacional; o respeito ao meio ambiente nas áreas mais 
intensamente afetadas pelas secas; e a participação efetiva dos dife-
rentes agentes sociais no processo de desenvolvimento, engendrado 



130

segundo formas mais contemporâneas de gestão dos negócios. 
Nessa linha de idéias, discuti ao longo daquele trabalho questões 
relacionadas aos seguintes temas: (i) o Nordeste e o Semiárido; (ii) 
fragilidades do Semiárido; (iii) a crise da agricultura tradicional; (iv)
desenvolvimento sustentável e convivência com a semiaridez; e (v) 
linhas básicas para a convivência com a semiaridez18. Sobre o sentido 
desses desdobramentos, eu pensava que a ideia da convivência com 
a seca (ou com o Semiárido) me parecia bastante conservadora. Isso 
porque, tal concepção fora construída como se não fosse necessário 
promover qualquer mudança, mais uma vez, na velha estrutura agrá-
ria da Região. O que havia de importante nas discussões de então 
estava referido ao discurso favorável a uma maior e mais efetiva par-
ticipação social dos grupos sociais menos favorecidos no processo 
de formulação das iniciativas de planejamento e implementação 
de planos, programas e projetos de desenvolvimento. Essas ideias, 
por sinal, vinham sendo fortalecidas. Mas ainda lhes faltava suporte 
institucional adequado, tanto na escala estadual, como regional e 
nacional. No limite, isso significava ter que trabalhar fortemente 
em busca de suporte institucional e financeiro, só tornados disponí-
veis na presença de um Projeto de Desenvolvimento para o Nordeste, 
bem articulado a um Projeto Nacional de Desenvolvimento. 
Tratavam-se de iniciativas das quais têm carecido tanto o Brasil 
como o Nordeste.

– Nós temos, a partir do Livro “O Nordeste e as Lavouras 
Xerófilas”, uma ideia de que talvez o sertanejo pudesse apren-
der com a própria natureza do Nordeste Semiárido... 
É claro que aprender com a própria natureza do Nordeste Semiárido 
é fundamental. Mas para que isso aconteça é necessário estar atento 
a alguns detalhes. E mais: precisamos estar convencidos sobre a 
necessidade de que é preciso trabalhar fortemente, com amparo 
na melhora da instrução e da educação, para podermos construir e 
acessar os frutos do progresso técnico, fornecidos pela ciência, pela 
tecnologia, pela inovação e pela informação, atentos aos inúmeros 

18 CARVALHO, Otamar de. Linhas básicas para um programa de convivência com 
a semiaridez. João Pessoa-PB: Conselho Regional de Economia, Seção da Paraíba, 
21ª Região, 1994. (Trabalho apresentado no dia 18/08/1994, no II Fórum Paraíba em 
Debate, realizado, em João Pessoa-PB, sob a coordenação do Conselho Regional de 
Economia, Seção da Paraíba, 21ª Região.)
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detalhes que estruturam a qualidade 
dos processos de trabalho. Quanto 
ao que de específico me é indagado, 
posso dizer o seguinte: O Nordeste 
Semiárido é tão especial, tão dife-
rente, que não dá para resolver 
seus inúmeros problemas contando 
apenas com uma solução, por mais 
poderosa que ela seja. As lavouras 
xerófilas têm um papel importante a 
desempenhar. Mas sua contribuição 
não é mágica, a ponto de com seu 
melhor aproveitamento resolver-se 
os problemas centrais do desenvol-
vimento do Nordeste Semiárido. Isso 
vale também para as oportunidades 
oferecidas por outros recursos, cujo 
adequado aproveitamento começa 
a ser realizado. É o caso da energia 
solar. Ainda em relação ao “centro 
da questão” que me foi colocada: 
Guimarães Duque não usou em nenhum de seus três livros clássicos 
(Solo e Água no Polígono das secas, O Nordeste e as Lavouras Xerófilas 
e Perspectivas Nordestinas) o verbo “conviver”, especialmente com 
o sentido que lhe passou a ser dado a partir da última década do 
século XX. É claro que suas percepções e proposições sobre o desen-
volvimento do Nordeste lastreiam-se sobre uma visão de mundo bem 
acabada, a ponto de poderem alimentar o conceito de convivência 
com as condições presentes no Semiárido. 

– Voltando à discussão sobre Celso Furtado. O que o senhor acha 
das teses furtadianas? O que dificultou sua aplicação?
Repare bem(como gostam de dizer os baianos): entendo que as boas-
teses de Celso Furtado, para o desenvolvimento do Nordeste, são as 
que foram sintetizadas no Relatório do GTDN. De lá para cá, pouco 
se acrescentou, de novo, ao que consta desse Relatório especial. Para 
mim, o que há e o que houve de novo está referido ao avanço do 
progresso técnico, lato sensu, pautado e potencializado pela fusão da 
biotecnologia com a tecnologia da informação. O novo está expresso 

É claro que aprender com a própria 
natureza do Nordeste Semiárido 
é fundamental. Mas para que 
isso aconteça é necessário estar 
atento a alguns detalhes. E mais: 
precisamos estar convencidos 
sobre a necessidade de que é pre-
ciso trabalhar fortemente, com 
amparo na melhora da instrução 
e da educação, para podermos 
construir e acessar os frutos do 
progresso técnico, fornecidos pela 
ciência, pela tecnologia, pela ino-
vação e pela informação, atentos 
aos inúmeros detalhes que estru-
turam a qualidade dos processos 
de trabalho. 
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pela articulação entre espaço e setores, ou seja, o que devia ser feito, 
setorial ou subsetorialmente, em cada um dos diferentes espaços e 
territórios do Nordeste, continua valendo. O que se tem feito e vai 
se continuar fazendo de novo é “chegar mais terra ao pé da planta”, 
usando as revoluções na biotecnologia e na tecnologia da informa-
ção, difundidas mundo afora, e que estamos aprendendo a construir. 
Muitas outras inovações, entretanto, vamos ter que aprender, para 
revolucionar os processos de trabalho. Quanto aos avanços menores 
do que os necessários, ficamos presos aos gargalos institucionais e 
estruturais, como os que continuam impedindo o desenvolvimento 
de espaços privilegiados em matéria de recursos naturais, como a 
Zona da Mata. E tais gargalos continuam dificultando um andamento 
mais rápido e consequente de iniciativas mais positivas de desen-
volvimento. As propostas mais bem-sucedidas de Celso Furtado 
referem-se, com certeza, às postas em prática em relação à indústria. 
De todo modo, os bons resultados alcançados depois que ele deixou 
a Sudene, no início de 1964, continuam tendo a ver com o que ele 
propôs e consta do Relatório do GTDN. 

– Os militares abandonaram isso?
Não, não abandonaram. As administrações pós-1964, em boa 
medida, deram continuidade ao planejamento inicial da Sudene. De 
fato, eles deram a partida com o que constava do II Plano Diretor. 
Deram consequência ao processo de planejamento e formularam o 
III e o IV Planos Diretores. As mudanças formais tiveram lugar no 
curso da segunda metade do IV Plano Diretor, quando foi elaborado 
o I Plano de Desenvolvimento do Nordeste (1972-1974). Durante 
a vigência desse Plano foi dada ênfase ao planejamento e imple-
mentação de iniciativas subordinadas ao conceito do chamado 
Desenvolvimento Rural Integrado. As iniciativas a este respeito esta-
vam recebendo prioridade por parte do Banco Mundial. A vantagem 
dessas iniciativas é que elas recebiam bom suporte financeiro por 
parte do Banco Mundial. O Banco vinha financiando também ini-
ciativas do gênero, em amplas áreas, na Índia. Estou escrevendo um 
livro que trata de questões como essas, relacionadas ao que vinha 
sendo feito no Brasil, nos idos dos anos de 1970. Tem o seguinte 
título: “Desenvolvimento em bases regionais; experiências brasileiras 
e internacionais.” Quando se chega de meados para fins dos anos de 
1980, período da chamada “década perdida”, o Brasil passou a ter 
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escassos recursos financeiros de contrapartida, para aplicar em pro-
jetos de desenvolvimento regional e/ou de desenvolvimento rural 
integrado, assim como de irrigação. O Banco Mundial começou a 
“fechar a torneira”, como se dizia na época. O Banco Mundial, na 
minha modesta percepção, já tinha desestruturado, institucional-
mente, o setor urbano no Brasil, contribuindo para o fechamento 
do SERFHAU (Serviço Federal de Habitação e Urbanismo), e tinha 
mudado a política do BNH (Banco Nacional da Habitação). O certo 
é que, nos anos de 1980, passou a mudar o ritmo das iniciativas 
de Desenvolvimento Rural Integrado e de Irrigação, implementa-
das fundamentalmente no Nordeste brasileiro. Nesse meio tempo, 
a Sudene tentava se reestruturar, para melhor atuar em benefício 
do desenvolvimento do Nordeste. Nesse contexto, o Banco Mundial 
trabalhou para que a Superintendência não comandasse, como 
era do seu interesse, o processo de desenvolvimento do Nordeste, 
segundo a ótica dos Planos Diretores. Em meados dos anos de 
1970 entrara em vigor o II Plano Nacional de Desenvolvimento 
(1975-1979), e em consequência ao Plano Regional, denominado 
de II PND. Programa de Ação do Governo para o Nordeste (1975-
1979). Chega-se depois aos anos de 1980, a uma situação em que 
o Brasil, como já referido, contava com poucos recursos financei-
ros para investimento. À época, ouvi de um Coordenador do IPEA, 
ligado aos Programas Especiais de Desenvolvimento Regional, que 
os Programas de Desenvolvimento Rural Integrado não estavam 
funcionando bem e que, por isso, o Banco Mundial passara a dar 
mais ênfase às iniciativas de Participação Comunitária. Nesse sen-
tido, a Sudene passou a administrar, em relação ao meio rural, do 
Programa de Comunidades Rurais-PCR, segundo as percepções do 
Banco Mundial. Posteriormente, a Sudene criou, na mesma linha, 
o Programa de Desenvolvimento de Comunidades Rurais-PDCR. 
A Sudene esforçou-se ainda para implementar uma outra inicia-
tiva, que lhe parecia mais adequada: o Programa São Vicente. Com 
esse Programa a Superintendência tentava substituir o PDCR. Mas 
aquele intento também não foi bem-sucedido. 

– Quais são, na sua opinião, os gargalos da questão regional 
ainda hoje?
Os gargalos são institucionais, porque a Sudene vem perdendo, 
progressivamente, sua capacidade de articulação com outras 



134

entidades, ligadas e complementares ao exercício de suas funções. 
A Superintendência até pode se esforçar para bem cumprir funções 
que lhe foram, historicamente, conferidas, como a elaboração de 
Planos de Desenvolvimento Regional e a coordenação de suas ações, 
em âmbito regional. Mas os Planos de hoje, denominados de Planos 
Regionais de Desenvolvimento do Nordeste, têm poder específico 
menor. Com efeito, os Programas neles incluídos são apenas indi-
cativos. E é assim, ainda que a lei de recriação da Superintendência 
− a Lei Complementar n° 125/2007 − estabeleça que o Plano 
Regional do Desenvolvimento do Nordeste-PRDNE é um dos ins-
trumentos de ação da Autarquia. O PRDNE divulgado em agosto 
de 2019, por exemplo, indica que esse Plano apresenta uma agenda 
de desenvolvimento para os próximos 12 anos na área de atuação da 
Superintendência, possui vigência de quatro anos e será revisado 
anualmente, tramitando juntamente com o Plano Plurianual-PPA do 
Governo Federal para o período 2020-202319. Na linha do que acon-
teceu com o I, II, III e IV Planos Diretores da Sudene, o PRDNE foi 
encaminhado ao Congresso Nacional, para aprovação, em novembro 
de 2019, juntamente com os Planos Regionais de Desenvolvimento 
da Amazônia-PRDA e do Centro-Oeste-PRDCO20. A Sudene e as 
duas outras Superintendências − Sudam e Sudeco − não têm mais 
a força que já tiveram no passado. Mas os Planos Regionais de 
Desenvolvimento têm o mérito de identificar problemas e propor 
providências para a sua solução. Tratam-se, neste sentido, de repo-
sitórios de informações que podem contribuir para pensar e refletir 
sobre o desenvolvimento das Regiões Norte, Nordeste e Centro-
Oeste de que se ocupam.

– E as fragilidades institucionais estão relacionadas especifica-
mente à Sudene ou à falta de amparo institucional? 
As fragilidades institucionais são da Sudene e, de certo modo, 
das demais instituições federais que atuam no Nordeste, como 
o DNOCS, o Banco do Nordeste, a Codevasf, a Fundação Joaquim 

19 Sudene. Ministério do Desenvolvimento Regional. Plano regional de desenvolvi-
mento do Nordeste. Recife-PE: Sudene, jul., 2019. 222 p. (Anexos I, II e III.) 

20 “Governo Federal encaminha Planos Regionais de Desenvolvimento para apreciação 
do Congresso Nacional”, acesso em 05 maio 2020, https://www.mdr.gov.br/ultimas-
noticias/12439-governo-federal-encamdrnha-planos-regionais-de-desenvolvimento
-para-apreciacao-do-congresso-nacional.

https://www.mdr.gov.br/ultimas-noticias/12439-governo-federal-encaminha-planos-regionais-de-desenvolvimento-para-apreciacao-do-congresso-nacional
https://www.mdr.gov.br/ultimas-noticias/12439-governo-federal-encaminha-planos-regionais-de-desenvolvimento-para-apreciacao-do-congresso-nacional
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Nabuco-Fundaj e a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária-
Embrapa. É bem verdade que a Embrapa e a Codevasf não têm uma 
atuação regional sobre todo o Nordeste. A Codevasf tem ação referida 
aos Vales do São Francisco, do Parnaíba e a pequenos vales situa-
dos na borda fronteiriça entre o Piauí e o Ceará. E a Embrapa atua 
por meio de Centros de Pesquisa, que desenvolvem iniciativas em 
Áreas Específicas (Trópico Semiárido, Tabuleiros Costeiros e Meio 
Norte) e por intermédio de Centros de Recursos, como os Centros de 
Pesquisa por Produtos (Agroindústria Tropical, Algodão, Caprinos e 
Mandioca e Fruticultura). Essas outras instituições têm programa-
ção própria, nem sempre (bem) articuladas com as que constam 
dos Planos Regionais. O Ministério do Desenvolvimento Regional, 
ao qual a Sudene está hoje vinculada, também carece de força para 
melhor apoiar a Sudene. A fragilidade institucional é, pois, um pro-
blema geral, que responde, em boa medida, pelos insucessos de 
gestão de muitas das iniciativas de desenvolvimento postas em prá-
tica no Nordeste. 

– O senhor diria que a Sociedade está desmobilizada para recu-
perar isso? 
Não. Eu acho que a sociedade civil organizada ainda está se movi-
mentando, procurando contribuir para a solução desses problemas. 
O que aconteceu no final dos anos de 1980? Além da desativação dos 
Programas de Desenvolvimento Rural Integrado, foi extinta a Empresa 
Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rural-Embrater, que 
prestava os serviços de assistência técnica e extensão rural aos agri-
cultores, por meio de filiadas estaduais de todo o Brasil, exceção feita 
a São Paulo, que nunca teve uma filiada com essa finalidade. Quem 
iria, a partir de então, dar assistência técnica aos agricultores? O que 
é que foi posto no lugar da Embrater e suas filiadas? Organizações 
Não Governamentais-ONGs! ONGs criadas, em grande medida, com 
o pessoal técnico que trabalhava na assistência técnica, tanto federal 
como estadual. Mas a grita dos Estados sempre foi forte em relação 
às ONGs. Nesse sentido, os Estados diziam: “As ONGs podem querer 
fazer a mesma coisa que a gente. Mas elas não seguem o nosso pro-
grama, elas têm seus próprios programas”. As ONGs nasceram em 
função da ausência do Estado e cresceram pela continuada ausência 
do Estado. 
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–  A Sudene de Furtado tinha data de validade...?
Tive a oportunidade de ouvir Celso Furtado falar a este respeito. 
Era final do primeiro semestre de 1963. Eu fazia o III Curso de 
Desenvolvimento Econômico, findo o qual recebi o título de Técnico 
em Desenvolvimento Econômico-TDE. Esses cursos eram ministra-
dos para selecionar técnicos para a Superintendência. Em princípio, 
todos os técnicos de nível superior que entravam na Sudene àquela 
época faziam esse curso. Ao final do curso, Celso Furtado fazia uma 
palestra, espécie de Aula Magna com que os alunos eram brindados. 
Na palestra que assisti, Furtado informava que a Sudene fora conce-
bida e criada para cumprir a Missão de promover o desenvolvimento 
do Nordeste, no prazo de 20 anos. Por isso, a Sudene era uma institui-
ção de caráter extraordinário. Assim seria com a Sudene, como fora 
com a Cassa per il Mezzogiorno, no Sul da Itália, criada dez aos antes 
da Sudene, em agosto de 1950.

– O senhor poderia falar dos principais impactos da obra de 
Celso Furtado sobre sua obra, obra de Otamar de Carvalho? 
Eu acho que todos os técnicos que integraram a Sudene originária, 
que ousaram produzir alguma coisa intelectualmente, que pensa-
vam o desenvolvimento também em termos sociais, produziram 
sob a inspiração da obra de Celso Furtado. Não havia outra fonte 
teórica e prática sobre a qual nos apoiarmos. Naturalmente, nós 
tivemos uma boa influência da CEPAL. Por exemplo, em relação 
ao planejamento agrícola, nós nos apoiamos muito em textos de 
Jacques Chonchol21, em texto da FAO, traduzido pela Sudene, para 
uso interno22, e nos textos do primeiro Manual de Planejamento 
Agrícola, em seis volumes, produzido pela FAO23. O texto de Jacques 
Chonchol virou um clássico. Foi distribuído, usado e reusado na 

21 CHONCHOL, Jacques. Metodologia para formular un programa de desarrollo 
agrícola. Recife-PE: Sudene. Departamento de Agricultura e Abastecimento-DAA, 
1963. 127 p. Mimeogr.

22 FAO. Programação do desenvolvimento agrícola. Recife-PE: Sudene. DAA, 1964. 
122 p. (Traduzido por Pedro Motta de Barros, exclusivamente para uso interno da 
Sudene, do capítulo III do trabalho “A situação mundial da agricultura e da alimen-
tação/1960”, da série anual publicada pela FAO. O texto traduzido foi feito a partir 
da edição em espanhol e conferida com o original em inglês.)

23 FAO. Manual de planificación agrícola. Recife-PE: Sudene, DAA, s. d. 6 vol. 
Mimeogr. (Reproduzido en Recife-PE, Brasil, para uso exclusivo de los cursos de 
planeamento agrícola de Sudene.) (Preparado por la Unidad Agrícola del Programa 
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Sudene, durante vários anos. Quer dizer, tudo isso tinha a ver com 
Celso Furtado. Foi ele quem trouxe esse pessoal todo para a Sudene. 
Então o que nós fizemos foi inspirado por Celso e sua obra. Se nós 
não fizemos mais a partir da obra de Furtado é porque sua obra tem 
vários componentes, como partes teóricas, partes mais práticas e 
partes mistas. De sorte que aqueles que não se dedicaram à teoria, 
ficaram mais com as obras que tinham a ver com a prática, que é a 
parte do planejamento. 

– E o senhor diria qual parte é mais marcante no seu trabalho? 
É a parte do planejamento. Eu não me envolvi muito com a teoria. 
O que eu aproveitei de mais importante a partir da obra de Celso 
Furtado, em conformidade com as minhas limitações, sem colocar de 
lado a boa teoria, foi em relação ao planejamento. 

– Voltando à primeira pergunta que eu fiz nesta conversa ... o 
Brasil foi gentil com Celso Furtado? Mais de 15 anos depois de 
sua morte... 
Celso Furtado nos deixou em 2004. São dezesseis anos até aqui. Eu 
acho que o Brasil talvez tenha feito pouco para homenagear Celso 
Furtado, como ele merecia. O que é que tem de homenagem a Celso? 
Em Brasília, há um edifício, o do Ministério da Integração Nacional, 
hoje Ministério do Desenvolvimento Regional, ao qual deram o nome 
de Edifício Celso Furtado. Não sei se puseram o nome dele em algum 
açude, inciativa importante para quem é do Nordeste, como ele era. 
Desconheço informação a este respeito. Acredito assim que a grande 
homenagem a Celso Furtado está representada pela criação do Centro 
Internacional Celso Furtado de Políticas Públicas. Esse Centro vem 
realizando um trabalho especial de divulgação e valorização da Obra 
desse brasileiro extraordinário. O Centro Celso Furtado constitui a 
homenagem e a valorização mais especial a seu respeito. Trata-se de 
contrapartida de lealdade bem merecida, pois Celso era muito leal 
aos seus camaradas. Era muito ligado às pessoas que trabalhavam 
com ele. Lembrava sempre delas. Acredito que essa homenagem deve 
muito a Rosa Freire D’Aguiar, esposa e grande colaboradora de Celso 
Furtado.

de Capacitación del Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social-
ILPES, Santiago de Chile, Chile.)
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– O senhor estudou as diferentes regiões brasileiras e seus 
problemas. Conhece, também, muitas experiências interna-
cionais. O regional ainda é ...
Necessário? Eu acho que é bem mais do que necessário. Acredito estar 
deixando isso razoavelmente claro no livro que estou a concluir, já 
mencionado: “Desenvolvimento em bases regionais; experiências bra-
sileiras e internacionais.” Acredito que esse livro pode bem interessar 
aos que trabalham assuntos ligados ao desenvolvimento regional. 
Nele eu trabalho questões relacionadas aos temas a seguir especifi-
cados, por país: (i) Planejamento Agrícola (Egito, Índia e Brasil); (ii) 
Projetos de Recuperação de Terras (Egito, Espanha e Holanda); (iv) 
Desenvolvimento Regional (Itália e Brasil); (v) Desenvolvimento Rural 
Integrado (Brasil e Índia); e (vi) Instrumentos de Política Econômica 
(Brasil, Itália, Egito, Índia, Espanha, Holanda e Bélgica). Esses temas 
foram estudados durante e depois da realização de um Study Tour 
que fiz aos países referidos, realizado no período de janeiro a março 
de 1976, sob a responsabilidade do Ministério da Agricutura do Brasil 
e da FAO [Food and Agriculture Organization of the United Nations 
(Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação)]. 
Uma das percepções importantes desse livro é a de se considerar a 
implementação de iniciativas setoriais como integrantes do desen-
volvimento em bases regionais. Entendo que o desenvolvimento 
realizado nessa perspectiva, de forma orientada ou espontânea, pode 
atender às características mais particulares dos que vivem em espa-
ços diferenciados, segundo as necessidades e demandas de pessoas 
e comunidades e a estruturação da formação social prevalecente. O 
desenvolvimento realizado com a inclusão dessas especificidades 
tem produzido resultados positivos em vários países. Algumas expe-
riências de planejamento e desenvolvimento setorial, notadamente 
as relacionadas à agricultura e ao desenvolvimento rural integrado, 
têm sido bem-sucedidas porque incluíram no bojo de suas concep-
ções estratégicas elementos centrais do desenvolvimento em bases 
regionais, a exemplo dos que ligavam setores variados a espaços mul-
tiescalares, desde as fases de concepção e implementação. É verdade 
que os procedimentos adotados com tais propósitos nem sempre 
foram explicitados. Daí a assunção de que os temas setoriais traba-
lhados no livro também estiveram assentados em bases regionais de 
desenvolvimento. Ao trabalhar o desenvolvimento em bases regio-
nais, penso estar construindo outra forma de ver ou de ler Celso 
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Furtado. Isso ficou mais claro, para mim, desde que passei a perceber 
que Celso não adjetivava o Desenvolvimento, como se fosse global, 
regional, espacial, setorial ou sustentável, se bem me recordo do 
que vi e li em seus livros. Para Furtado, o Desenvolvimento era um 
substantivo. E ponto. Isso não quer dizer que a Sudene não fizesse 
Planejamento Regional ou não propugnasse pelo Desenvolvimento do 
Nordeste em Bases Regionais.

– O Brasil sente falta de Celso Furtado...?
Claro que sente. Agora a obra do homem está aí. O homem foi, mas 
a obra ficou. A propósito do livro que estou finalizando, ouvi minha 
esposa dizer: “O pessoal hoje precisa ler mais, como antigamente”, e 
eu lhe disse: “Olha, quem lê e quem lia, vai continuar lendo. Quem 
não lia, não vai ler”. Qual é a primeira pergunta das pessoas que che-
gam aqui em minha casa, e veem a minha farta biblioteca: “O senhor 
já leu esses livros todos?” Eu digo: “Não! Mas sei tudo o que tem aí. 
E todo livro novo que entra aqui, eu tenho uma leitura mínima dele, 
se eu não estiver utilizando-o. Esses que estão aqui sobre essa mesa é 
porque estão sendo utilizados no trabalho que estou realizando neste 
momento. Você já entrou na casa de algum trabalhador intelectual? 
O que você irá ver ali estará parecido ou relacionado a um cenário 
como esse aqui, de aparente desordem.” 

– O senhor testemunhou a saída de Celso Furtado da Sudene (e 
do Brasil) ... Lembra como foi aquele dia?
Isso aconteceu no início de abril de 1964. Não lembro o dia exato. 
Depois disso, ele tomou as providências narradas em A Fantasia 
Desfeita, volume II de sua Obra Autobiográfica, mais especifica-
mente nas p. 300-30624. Ali estão os motivos de sua saída. Aqui eu 
falo de sua despedida física, do que eu vi. Limpas as gavetas de seu 
escritório, ele foi acompanhado pelo General Expedito Sampaio, 
então interventor na Sudene, até o elevador do 12° andar do Edifício 
JK. Acompanhava-o Othon Pires Rolim, presidente da Associação 
dos Servidores da Sudene-ASS, Otamar de Carvalho e mais um outro 

24 FURTADO, Celso. “A Fantasia Desfeita”. In: Obra Autobiográfica de Celso 
Furtado. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1997. 3 v. (1.070 p.) Conteúdo: v.1. Contos da 
vida expedicionária, A fantasia organizada; v.2. Aventuras de um economista bra-
sileiro; A fantasia desfeita; v.3. Entre o inconformismo e reformismo; Os ares do 
mundo. Rio de Janeiro: Editora Paz e Terra S. A., 1997.
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sudeneano, de quem não lembro agora o nome. Eu estava ali por 
acaso. Saía de uma reunião da ASS, quando fui convidado por Othon 
P. Rolim para acompanhá-lo naquela cerimônia, de cujas circuns-
tâncias não vou esquecer. Lembro, inclusive, que as feições de Celso 
Furtado naquele momento estavam tranquilas, quase serenas.
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José Maria Aragão*

Uma instituição para o planejamento regional sempre tem 
um papel importante a desempenhar aqui no Nordeste, um 
deles é o de reforçar os pleitos da região, conferindo uma 
dimensão regional a projetos que podem ter origem esta-
dual, mas que podem ter uma repercussão regional, nesse 
sentido um organismo de planejamento regional sempre 
será de utilidade. Agora, evidente que as prioridades hoje 
teriam de ser diferentes, daqueles que estiverem presentes 
no momento da fundação da Sudene.

* Entrevista realizada em 05/04/2017 no contexto das atividades do Procondel (Sudene 
– UFPE), por Angela Nascimento, mestre em Ciência da Informação, e cedida aos 
organizadores da Trilogia: Celso Furtado: a esperança militante.
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Contra o status quo, Sudene, 
liberdade e desenvolvimento

Nascido em Vitoria de Santo Antão, o pernambucano José Maria 
Aragão de Melo, doutor em Direito e Economia, com atuação téc-

nica e administrativa em diversos órgãos públicos no Brasil e agências 
internacionais, como a Comissão Econômica para a América Latina 
(Cepal) e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), chegou à 
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), em 1959, 
atendendo, como ele faz questão de dizer, a um “chamamento” de Celso 
Furtado. 

Aragão, funcionário do Banco do Brasil desde 1952, morava no Rio 
de Janeiro, quando aceitou o “chamamento” e assumiu o escritório da 
Sudene no Estado. No período em que esteve na Sudene, desempenhou 
as funções de assessor do superintendente para análise de projetos in-
dustriais, foi chefe do grupo de comércio exterior, diretor do escritório 
do Rio, coordenador dos projetos internacionais e diretor da assessoria 
técnica em Recife.

A trajetória profissional reflete-se, também, na produção intelectual 
visto seu interesse em abordar o tema da integração nacional. Entre os 
títulos publicados destacamos: “O Brasil e a integração econômica da 
América (1969)”; “A Harmonização de políticas Macroeconômicas no 
MERCOSUL: a construção de um mercado comum (1993)”; e “La esen-
cialidad de una política de competencia para el exito de los objetivos del 
Mercosur (1995)”. 

Nesta entrevista, concedida à pesquisadora Angela Nascimento1, 
coordenadora executiva do Procondel (Projeto de Preservação e 
Disponibilização do acervo do Conselho Deliberativo da Sudene 1959-
2000), Aragão nos conta como acompanhou de perto os fatos que mar-
caram o surgimento da Sudene e fala de sua atuação como assessor 

1 Graduada em história pela Universidade Estadual de Pernambuco, especialista 
em arquivologia pelo Ministério de Cultura da Espanha, mestrado em Ciência 
da Informação pela Universidade Federal de Pernambuco e sócia do Centro 
Internacional Celso Furtado de Políticas para o Desenvolvimento.
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de Celso Furtado em dois momentos: até 1960 e, dois anos depois, ao 
regressar de Paris, para a implantação da assessoria técnica da insti-
tuição, em Recife (PE), a pedido do próprio Furtado. “A Sudene tinha 
crescido muito em atividade fim e necessitava melhorar o seu nível de 
coordenação nas diversas equipes”, recorda. Para o economista, antes 
da Sudene “o dinheiro federal, digamos, atingia um objetivo imediato 
de mitigar a fome daquelas populações privadas de maneiras de subsis-
tência, mas em nada contribuía para mudar a face da região”. A criação 
da Sudene representou, na época, uma reforma administrativa de 
grande vulto, porque era a primeira vez que um grupo de governadores 
se reunia de forma orgânica em um colegiado para discutir, em con-
junto, os problemas da região. “Um marco para o Nordeste”, assegura. 

José Maria Aragão atuou na Sudene até 1º de abril de 1964 e pre-
senciou os últimos momentos de Celso Furtado à frente da instituição. 
Desses momentos, destaca o clima de apreensão que tomou conta de 
todos com a possibilidade da prisão de Furtado. “Circulava a notícia de 
que ele seria preso a qualquer momento, e ele já tinha uma maletinha 
pronta com as roupas para levar para a prisão. E algumas instruções 
sobre quem procurar nesse caso”, conta. 

Por fim, a entrevistadora o faz refletir sobre o papel da atual Sudene. 
Na percepção de Aragão, é importante que se tenha no Nordeste uma 
instituição de planejamento e ação, que confira uma dimensão regional 
a projetos que, inclusive, podem ter origem no âmbito estadual. 

(Andreza Dantas Albuquerque)2

Entrevista

– O senhor podia começar se apresentando, dizendo o seu nome, 
formação e quando o senhor começou na Sudene.
O meu nome é José Maria Aragão, sou doutor em Direito pela 
Universidade Federal de Pernambuco, e pós-graduado em Economia 
pela Universidade de Paris. Fiz os dois cursos básicos aqui em 
Pernambuco, tanto o de Economia quanto o de Direito. Em março 

2 Jornalista, Doutora em Ciência, Tecnologia e Sociedade pala UFSCar, pesquisa-
dora vinculada ao Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento Regional da 
Universidade Estadual da Paraíba na condição de estágio pós-doutorado.
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de 1959 estava trabalhando no Rio de Janeiro, no Banco do Brasil, 
do qual era funcionário, quando fui sondado por um amigo em 
comum, meu e do Celso Furtado, sobre o meu interesse em integrar 
a equipe fundadora da Sudene. Por coincidência o meu discurso de 
formatura de economista tinha sido baseado em trabalhos de Celso 
Furtado, um debate que se tornou muito conhecido entre ele e um 
economista inglês3, Ragnar Nurkse, da Universidade de Oxford, e 
esse debate estava publicado na revista da Fundação Getúlio Vargas, 
a Revista Brasileira de Economia. Então, baseado nesse debate eu 
redigi o meu discurso de formatura. O meu primeiro convite para 
trabalhar com Celso Furtado teve o valor de um chamamento, inclu-
sive eu me orientava para outras outras finalidades: eu pretendia, 
naquela época, seguir carreira diplomática, por isso fui para o Rio de 
Janeiro. A oportunidade de trabalhar com ele [Celso Furtado] e inte-
grar a equipe fundadora da Sudene teve um atrativo muito especial 
para mim. A Sudene, na época, era o principal assunto da imprensa 
nacional. Tanto no Rio de Janeiro como em São Paulo as manchetes 
dos principais diários, e os editoriais dedicavam grande espaço para 
a criação da Sudene, em função, sobretudo, da repetição em 1958 
de uma nova grande seca aqui do Nordeste. Tinha havido em 1951 e 
também foi, digamos, um evento muito negativo para a economia 
regional, e [isso] motivou o então governo de Getúlio Vargas a criar 
o Banco do Nordeste, em 1952. A assessoria especial do presidente 
da República, de Getúlio Vargas, era constituída por nordestinos4.

3 O economista Ragnar Nurkse (1907-1959), nascido na Estônia, destacou-se nas 
áreas de economia internacional, finanças internacionais e desenvolvimento eco-
nômico. Formou-se nas Universidades de Tartu (Estônia) e de Edimburgo (Reino 
Unido). Nesta última, obteve o grau em Economia, em 1932. Trabalhou em Viena 
entre 1932 e 1934, onde publicou artigos e conheceu economistas da escola austríaca 
como Haberler, Mises, Hayek, Machlup, Morgenstern, entre outros. Trabalhou na 
Liga das Nações entre 1934 e 1945, onde esteve envolvido com diversas publicações 
do órgão, entre elas o anuário Monetary Review, a The Review of World Trade e 
World Economic Surveys. A partir de 1945, tornou-se professor da Universidade de 
Columbia (Nova Iorque). Em 1958 e 1959, foi estudar desenvolvimento econômico 
em Genebra, onde faleceu subitamente. A maioria de seus últimos trabalhos sobre 
os problemas do desenvolvimento econômico e o comércio internacional resultou 
das suas conferências nas cidades do Cairo, Istambul, Rio de Janeiro, Cingapura e 
Estocolmo, assim como seus cursos em Columbia In Memória do Desenvolvimento, 
ano 1, nº 01, 2007.Ed. Centro Internacional Celso Furtado, p. 7.

4 O entrevistado se refere aos quatro economistas do núcleo da assessoria, Cleanto de 
Paiva Leite (1921-1992), nascido na cidade da Paraíba, atual João Pessoa-PB; Ignácio 
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– O senhor falava daquele grupo 
que gerou a criação do Banco do 
Nordeste.
É, era uma assessoria especial do 
presidente da República, Getúlio 
Vargas, que era constituída por 
nordestinos, uma simples coinci-
dência. Era liderada por Rômulo 
Almeida, economista baiano, e inte-
grado, entre outros, por Jesus Soares 
Pereira, que depois ficou no IBGE 
por muito anos, por Cleantho de 
Paiva Leite, paraibano que foi depois 
diretor do BNDES e diretor do 
Banco Interamericano de Desenvolvimento, e Evaldo Correa Lima, 
piauiense que, foi também diretor do BNDES e depois foi gerente 
geral de operações do Banco Interamericano de Desenvolvimento. 
Esses nordestinos, naturalmente sensibilizados pelos problemas da 
região, sugeriram ao presidente da República a criação de um banco, 
que deveria ser um banco de desenvolvimento, parecido com o 
BNDES, com atuação nacional. Esse banco deveria ter uma atuação 
similar, mas restringida à área do Nordeste. Na prática, em 1954, o 
banco fugiu um pouco às suas finalidades. O primeiro presidente do 
banco foi exatamente o Rômulo Almeida, que foi quem praticamente 
fez a implantação do banco, organizou as equipes iniciais, e criou, 
na época, o Escritório Técnico do Nordeste, chamado ETENE, que 
deveria realizar estudos de base sobre a economia regional. Com a 
saída de Rômulo em 1954, o banco, de certa maneira, se desviou um 
pouco das suas finalidades sob a alegação de que antes de realizar a 
sua função como banco de desenvolvimento, teria que se capitalizar. 
E passou a atuar predominantemente como banco comercial.

de Mourão Rangel (1914-1994), nascido em Mirador-MA; Jesus Soares Pereira (1910-
1974), nascido em Assaré-CE e Rômulo Almeida (1914-1988), nascido em Salvador-BA. 
In Os boêmios cívicos – A assessoria econômica-política de Vargas (1951-54) COSTA 
LIMA, Marcos (org.)

Quando vinha a grande seca a 
produção de alimentos pratica-
mente se tornava inviável e toda 
essa massa de trabalhadores 
ficava sem ter o que comer. Então, 
a solução encontrada era criar 
alguma renda para esses traba-
lhadores, contratando-os para a 
realização das obras chamadas 
de emergência.
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– O que era o Nordeste naquele momento da história?
Vargas foi sucedido pelo Juscelino, e, como todos sabem, tinha como 
propósito promover um progresso do Brasil numa escala muito 
maior do que era conhecida até então. O lema dele era ‘50 anos em 
5’, como vocês conhecem. E ele começou a executar um grande pro-
grama de investimentos. Mas esses investimentos se concentraram 
praticamente na região centro-sul, e com isto a defasagem do nível 
de desenvolvimento entre o Nordeste e o centro-sul se acentuou. O 
Nordeste tinha praticamente 30% da população brasileira e respondia 
por pouco mais de 13% da renda brasileira. Com a seca de 1958, voltou 
a repetir-se o recurso aos métodos tradicionais de combate à seca, 
que, na realidade, se revelaram totalmente inadequados: consistiam, 
praticamente, em deslocar para as frentes de emergência destinadas 
às obras públicas grandes contingentes de agricultores do Semiárido, 
que se dedicavam a uma lavoura de subsistência, e que, com a seca, 
praticamente ficaram impossibilitadas de cultivar. Essa grande massa 
de trabalhadores não era assalariada; trabalhava sob regime de mea-
ção, ou seja, a sua remuneração consistia em ter direito a 50% da 
safra de algodão, que era cultivada na grande propriedade, e a ter 
direito a cultivar numa pequena parcela de terra alimentos destina-
dos às necessidades básicas da sua família. Quando vinha a grande 
seca essa produção de alimentos praticamente se tornava inviável, e 
toda essa massa de trabalhadores ficava sem ter o que comer. Então, 
a solução encontrada era criar alguma renda monetária para esses 
trabalhadores, contratando-os para a realização das obras chamadas 
de emergência. Isso já vinha desde o século XIX, quando houve a 
primeira grande seca crônica, a de 1877, que motivou, inclusive, uma 
visita do imperador Dom Pedro II ao Nordeste, onde ele lançou a 
ideia do desvio das águas do Rio São Francisco, que só recentemente 
começa e se concretizar. Então, a repetição ao longo de várias décadas 
a mesma forma de tentativa de fazer face a um fenômeno climático 
que se repetia a cada 7, 8 anos, se revelou inadequada, realmente, 
como uma forma, no meu ver, algum tipo, eu não digo de desenvolvi-
mento, mas até de impedir uma deterioração da economia das zonas 
atingidas pela seca.

– Na verdade, reforço dos mecanismos de dominação...
Na realidade, as frentes de emergência atuavam como um reforço 
das estruturas de propriedades existentes, porque as obras que eram 
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contratadas pelo governo federal e eram influenciadas por políticos, 
que eram grandes proprietários rurais. Com isso, o dinheiro federal, 
digamos, atingia um objetivo imediato de mitigar a fome daque-
las populações privadas de maneiras de subsistência, mas em nada 
contribuíam para mudar a face da região ao não criar meios para 
que ela pudesse resistir de uma forma menos negativa ao fenômeno 
das secas periódicas. É aí que no final de 1958, gera-se no Nordeste 
um novo movimento, com a eleição dos prefeitos das capitais e dos 
governadores, nesse ano, pleiteando uma reformulação da estratégia 
do governo federal para o Nordeste. Foi o tema principal das cam-
panhas políticas dos estados do Nordeste. E a oposição ganhou em 
vários deles: ganhou em Pernambuco, com Ciro Sampaio, ganhou 
na Bahia com Juraci Magalhães, ganhou no Rio Grande do Norte 
com Aluísio Alves. E curiosamente esses governadores, apesar de 
serem de oposição, se revelaram depois muito úteis para a realiza-
ção do projeto da Sudene, porque os grupos políticos da região do 
Semiárido tinham uma forte representação no Congresso Nacional. 
E essa representação no Congresso Nacional evidentemente tinha 
uma grande influência na alocação de recursos federais para a 
região. Então, a definição das obras se fazia em função do prestígio 
dos deputados e senadores junto a diversos Ministérios, o que con-
tribuía evidentemente para consolidar as estruturas existentes.

– É nesse contexto, então, que surge a Sudene?
É, em função do crescimento da repercussão do problema do 
Nordeste Juscelino convocou uma reunião de nordestinos no Palácio 
Rio Negro, em Petrópolis - o palácio de verão do presidente da 
República, para a qual Celso Furtado foi convidado. Ele tinha recém 
chegado de Cambridge, na Inglaterra, onde escreveu o seu famoso 
livro ‘Formação Econômica do Brasil’, e sido nomeado diretor do 
BNDES, com a função de se dedicar aos problemas do Nordeste. O 
Banco do Nordeste, que tinha criado o GTDN, o Grupo de Estudos 
para o Desenvolvimento do Nordeste, tinha acumulado uma grande 
quantidade de informações estatísticas, depois de três ou quatro anos 
de pesquisas na região. Mas essa quantidade grande de dados estava 
sem tratamento analítico. E isso foi feito por Celso Furtado, desig-
nado interventor no GTDN, que era dirigido por um outro nordestino, 
um homem com bastante conhecimento da região, mas sem infor-
mações especializadas. Era advogado do Banco do Brasil e, depois, 
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foi senador pela Paraíba, Aluísio 
Campos. Celso, então, redigiu o 
famoso documento do GTDN, depois 
publicado como “Uma Política para o 
Desenvolvimento do Nordeste’. Esse 
documento, praticamente, lançava 
as ideias básicas que vieram a presi-
dir a fundação da Sudene. Ou seja, a 
estratégia da Sudene já estava defi-
nida no documento. Essa estratégia 
consistia basicamente em três pon-
tos, de uma forma muito resumida: a 
modificação da estrutura agrária da 
zona semiárida através de projetos 
de irrigação que fossem capazes de 
elevar a produtividade da agricultura 
do Semiárido, essa era a primeira frente de ação. A segunda frente 
de ação era algo similar para a zona úmida, que era ocupada com o 
cultivo da cana. Aí, também através de projetos de irrigação, seria 
possível liberar terras para o cultivo de alimentos necessários para 
fazer frente a grande demanda que já existia nas zonas urbanas do 
norte e Nordeste, e, em consequência, a precificação do processo de 
urbanização. A realização de uma mudança na estrutura agrária na 
zona semiárida provavelmente levaria a liberação de mão de obra, 
haveria um excedente de população em relação à capacidade de 
suprimento da região semiárida. Por isso se pensou em deslocar parte 
dessa população para projetos de colonização nos vários úmidos do 
Maranhão, que, naquela época, ainda estavam muito pouco povo-
ados. Posteriormente, esses vales úmidos, por incrível que pareça, 
passaram a ser ocupados, predominantemente, não por nordestino, 
mas por colonos que vinham do Paraná e do Rio Grande do Sul. E 
aí, num movimento espontâneo e não num movimento dirigido, 
como era o que pretendia a Sudene. O terceiro eixo de ação seria 
a industrialização da região através de projetos que se dedicassem, 
prioritariamente, ao aproveitamento de matérias primas regionais. 
Para isso o Projeto de Lei da Sudene previa a criação de incentivos fis-
cais que deveriam compensar a desvantagem relativa do Nordeste em 
relação ao centro-sul, como atração de projetos industriais. O cen-
tro-sul já dispunha de uma infraestrutura muito melhor do que a do 

A realização de uma mudança na 
estrutura agrária na zona semiárida 
provavelmente levaria a uma libe-
ração de mão de obra, haveria um 
excedente de população em rela-
ção à capacidade de suprimento da 
região semiárida. Por isso se pen-
sou em deslocar parte dessa popu-
lação para projetos de colonização 
nos vários úmidos do Maranhão, 
que naquela época ainda estavam 
muito pouco povoados.
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Nordeste naquela época, gerando economias externas que possibili-
tariam reduzir o custo dos investimentos. Na época, era muito difícil 
conseguir a implantação de novos projetos industriais no Nordeste se 
não houvesse alguma compensação para o investidor. Essa compen-
sação foi pensada através de incentivos fiscais, que se concentravam 
na isenção do imposto de importação e na destinação aos investimen-
tos industriais de 50% dos chamados ‘fundos dos ágios’, gerado pela 
venda de divisas estrangeiras destinadas a importação de produtos 
não essenciais para a economia regional. A política cambial brasileira 
tinha cinco categorias de dólar, que eram vendidos a preços diferen-
tes em função do grau de essencialidade do produto. E começava 
desde 18,50 cruzeiros, que era a taxa mais baixa, e poderia atingir 70, 
80. Se falou de ágios... Isso se transformou numa das principais fontes 
de recursos do governo federal. Ele tinha uma arrecadação superior a 
do imposto de renda na época. Então, um dos ativos da Sudene desti-
nava 50% dos fundos de ágios gerados pelas exportações do Nordeste 
ao financiamento de projetos industriais na região. Além disso, previa 
que 50% do imposto de renda das empresas localizadas fora da região 
também pudessem ser destinados a investimentos aqui no Nordeste. 
Todos esses investimentos teriam que passar pelo crivo da Sudene. 
A estratégia de industrialização teria nos incentivos fiscais, digamos, 
um dos seus pontos fundamentais. Esse tipo de incentivo viria a se 
modificar ao longo do tempo, porque, com o término do governo 
Juscelino, houve uma reforma cambial no governo Jânio Quadros em 
que foram extintas essas categorias de câmbio, e implantou-se um 
sistema de câmbio único, com o que o fundo dos ágios praticamente 
desapareceu.

– Então veja só, quando a Sudene foi criada, ao final de 59, cor-
reto? O primeiro Plano Diretor dela só foi aprovado no final 
de 61. Nesse período, como ficaram os recursos para a Sudene? 
Como ela funcionou?
Bom, em 1959, num primeiro momento em que se enviou o Projeto 
de Lei ao Congresso, foi criado por Decreto do Executivo, o Conselho 
de Desenvolvimento do Nordeste, com as mesmas atribuições da 
Sudene, praticamente, e sem recursos orçamentários. Esses recursos 
orçamentários só vieram a ficar disponíveis em 1962, com a aprova-
ção do plano em dezembro de 1961. Mas eram recursos limitados. 
Nesse período a Sudene se manteve com recursos resultantes de 
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um empréstimo do BNDES, que deveria ser quitado quando fosse 
aprovado o Projeto de Lei da Sudene. Mas eram atividades muito limi-
tadas. Evidentemente, esses recursos foram utilizados praticamente 
para a implantação da sede da Sudene, em alguns andares alugados, 
e aquisição de móveis, etc. Na Sudene, os funcionários eram requi-
sitados de outros órgãos do governo, e obtinham uma remuneração 
adicional na ordem de 30% do seu salário base, que seria pago com 
recurso desse empréstimo do BNDES. Mas eram muito poucos na 
época, menos de 20 funcionários, incluindo o superintendente. Essa 
foi a equipe que funcionou nos primeiros meses.

– O senhor já estava lá?
Já. Estava o Celso como superintendente, dois ou três assessores, 
dentre eles o Mário Magalhães, que era funcionário do Ministério 
da Saúde; o Jorge Furtado, que era funcionário do Ministério da 
Fazenda; e o Chico Oliveira, que chegou um pouquinho depois. Nessa 
época ele [Chico] estava em São Paulo, numa empresa privada, mas 
era funcionário do Banco do Nordeste, e foi requisitado ao Banco. 
Posteriormente, chega o Juarez Farias, nos primeiros meses de 59, 
maio, junho, por aí; Jader Andrade, que ia dirigir o Departamento de 
Agricultura; e Estevam Strauss, que era da Universidade Federal, para 
dirigir o Departamento de Recursos Minerais. Foi uma época em que 
a Sudene também teve um bom aporte de recursos externos através 
de missões de assistência técnica, que vieram realizar alguns estudos 
básicos, que se revelariam importantes para as atividades posteriores 
de investimentos na região. Eram missões que vinham estudar pro-
blemas de solo na zona semiárida [para] projetos de irrigação. Havia 
missões do governo francês, missões do governo de Israel, missão do 
Fundo Especial das Nações Unidas5, missão do governo do Japão para 
projetos de comercialização de gêneros alimentícios e de implantação 
de centrais de abastecimento. Enfim, havia umas seis ou sete missões 
de assistência técnica de governos, de organismos internacionais e 
de governos estrangeiros aqui para a cidade. A aprovação do Plano 
Diretor foi outra batalha, porque ainda ao tempo do Codeno existia 
um projeto que era considerado básico para o desenvolvimento das 

5 Foi concedido um empréstimo de 974 mil dólares para explorar as potencialidades 
de irrigação no segmento médio do Rio São Francisco. In A fantasia desfeita, Celso 
Furtado. In: Furtado, Celso Obra autobiográfica. Ed. Companhia das Letras, São 
Paulo p. 255.
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atividades da Sudene no período posterior: era o Projeto de Lei de 
Irrigação, que determinava a desapropriação por utilidade pública 
pelo menos de parte das terras que fossem beneficiadas com inves-
timentos federais. O governo ao longo de setenta, oitenta anos de 
atuação contra as secas, havia conseguido acumular uma reserva de 
água na região semiárida, na ordem, se não estou equivocado, de 
150 milhões de metros cúbicos, dos quais se aproveitavam apenas 5 
milhões, pouco mais de 3% para projetos de irrigação. Então, havia 
um desperdício enorme de recursos. O recurso mais escasso na zona 
semiárida era exatamente a água, totalmente subaproveitada, depois 
de haver consumido muitos recursos do governo federal ao longo de 
décadas. A Lei de Irrigação se destinava, exatamente, a corrigir esse 
erro histórico, ao determinar que parte das terras beneficiadas com 
esses investimentos em açudagem fosse desapropriada para ser redis-
tribuída e dedicada à produção de alimentos.

– Um projeto interessante, mas tinha apoio político?
Esse propósito [de aprovação da Lei de Irrigação] foi frustrado no 
Congresso porque as bancadas nordestinas, que obedeciam, eviden-
temente, aos interesses os grandes proprietários de terra na zona 
semiárida, foram os principais entraves a aprovação no Congresso 
Nacional. E o projeto terminou sendo arquivado por não ter sido 
aprovado na legislatura, como determina o Regimento Interno da 
Câmara dos Deputados. Quando um projeto não é aprovado em uma 
determinada legislatura ele não passa à legislatura seguinte, é arqui-
vado. Para ser novamente apreciado ele teria que ser reapresentado. 
Bom, esse projeto chegou a ser aprovado na reunião do Conselho 
Deliberativo da Sudene realizada em Teresina, e com um voto que se 
revelou decisivo, ainda que possa ser surpreendente, o voto do repre-
sentante das Forças Armadas no Conselho, que era o coronel Afonso 
de Albuquerque Lima6, que depois no governo Quadros foi nome-

6 “A representação das Forças Armadas tomou conhecimento do anteprojeto de lei 
de Irrigação do Nordeste, que tem por objetivo principal regular o uso da terra e 
da água, nas áreas de irrigação do Nordeste. Cabe-me inicialmente após o estudos 
detalhados- do assunto em apreço dar todo o apoio no sentido de aprovar essa Lei, 
que procura de modo justo e humano. Estabelecer as bases para o arrendamento da 
terra, principalmente quando beneficiada por obras públicas e irrigação. Com essa 
corajosa e oportuna iniciativa, dá-se o primeiro passo para criar verdadeiramente a 
base agrícola indispensável à expansão industrial que se pretende levar a cabo no 
Nordeste e, até o presente momento, deixada inexplicavelmente de ser levado em 
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ado diretor geral do DNOCS. Isso, vamos dizer, tem uma influência 
muito grande no voto dos governadores, o voto do representante das 
Forças Armadas. Mas apesar de aprovado pelo Conselho Deliberativo 
com o voto dos governadores isso não garantia, como de fato não 
garantiu, a sua aprovação no Congresso Nacional. O primeiro Plano 
Diretor levou quase dois anos para ser aprovado. E antes de ser apro-
vado, teve uma tentativa de desfiguração do projeto no Congresso 
com uma Emenda Parlamentar que separava o DNOCS da Sudene.

– Qual era a composição do Conselho Deliberativo da Sudene? 
Como ele funcionava?
No Conselho Deliberativo da Sudene estavam representados todos os 
órgãos federais com atuação no Nordeste: o Departamento Nacional 
Contra as Secas, a Comissão do Vale do São Francisco, a Sudene, vários 
Ministério Federais, inicialmente eram sete, e depois se acrescentou a 
Companhia Hidrelétrica do São Francisco, ou seja, havia a maioria de 
órgãos do governo federal, mais os governadores dos nove estados. 
Depois se acrescentou Minas Gerais e Espírito Santo. Isso represen-
tou, na época, uma reforma administrativa de grande vulto porque era 
a primeira vez que um grupo de govenadores, vamos dizer, se reunia 
de uma forma orgânica em um colegiado para discutir, em conjunto, 
os problemas da região. Até então cada governador atuava individu-
almente defendendo o interesse de seu estado e evidentemente isso 
contribuía para reforçar o poder de pressão dos governadores quando 
se tratasse de um projeto de interesse regional. Isso não eliminava o 
interesse de cada governador por projetos estaduais. Isso vai se ver 
no desenrolar das reuniões do Conselho Deliberativo da Sudene, ou 
seja, de interesse bem documentado, onde vez por outra acontecia 
de um governador encaminhar um determinado projeto que pode-
ria não merecer a aprovação do conjunto por defender um interesse 

consideração. Esta Lei, há de sofrer contestações e talvez mesmo forte oposição, 
porque virá modificar, em parte, os alicerces econômicos da região nordestina e, 
sobretudo, porque virá atingir a uma poderosa classe de grandes proprietários de 
terras. Entretanto, pelo modo correto e equânime como está redigida e pelos nomes 
dos homens que participaram de sua elaboração, temos a certeza de poder apro-
va-la, com a convicção de que estamos praticando um ato de grande significação 
para o interesse do Nordeste, em particular, e da própria Nação”. In Ata da segunda 
sessão da terceira reunião extraordinária do Conselho Deliberativo do Conselho de 
Desenvolvimento do Nordeste, realizada no dia cinco de agosto de 1959, na cidade 
de Teresina. http://procondel.sudene.gov.br/acervo/ATA_E_S2_003_1959.pdf 

http://procondel.sudene.gov.br/acervo/ATA_E_S2_003_1959.pdf
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que poderia ser legítimo, mas não era um interesse regional; era um 
interesse exclusivamente estadual. Quando esse interesse não era 
atendido, evidentemente, isso gerava protestos do governador, críti-
cas do governador ao enfoque regional, acusado de ser centralizador, 
enfim, de estar interferindo na autonomia dos estados, e isso era uma 
coisa recorrente. Era necessário, realmente, ter uma posição firme 
para que o ponto de vista regional viesse a se sobrepor ao ponto de 
vista de cada estado individualmente7.

– Então, o senhor ficou pouco tempo aqui [no Recife]?
Fiquei quase dois anos. Em 1960 fui para o Rio e, do Rio, eu fui fazer 
a minha pós-graduação na Europa. Só regressei para o Brasil em 1962. 
Aí o Celso me pediu que eu voltasse para o Recife para implantar a 
assessoria técnica da Sudene aqui. A Sudene tinha crescido muito 
em atividade-fim e necessitava melhorar o seu nível de coordena-
ção nas diversas equipes. Tinha crescido muito, tinha quadriplicado 
o número de funcionários, ou quintuplicado, de maneira que a 
assessoria técnica existia no papel, mas não existia de fato. Ela foi 
implantada praticamente com o meu regresso ao Recife. Não, diga-
mos, em função da minha pessoa, mas porque o Celso me pediu para 
que viesse. Se não fosse eu, outra pessoa teria se encarregado dessa 
função. Eu voltei ao Nordeste, então, e aqui permaneci até 1º de abril 
de 1964, quando se deu o golpe militar, depois de um longo processo 
de deterioração do ambiente político brasileiro, entre o fim de 1963 
e o primeiro trimestre de 1964. Em 1962 a Sudene, já contando com 
recursos do Plano Diretor, passou a exercer um papel muito mais 
ativo na economia regional através do seu programa de investimen-
tos. Foram investimentos em estradas, investimento em energia 
elétrica. Naquela época, só existia a primeira Usina de Paulo Afonso; 
hoje são quatro além de Moxotó, de Itaparica, Xingó e tem uma outra 
importante, não estou lembrado agora.

7 Criava-se um complexo sistema de contrapesos. Por um lado cada governador con-
trolava os demais para que a repartição dos recursos não o prejudicasse... Meu pro-
pósito era fortalecer os governadores, expressão mais legítima da vontade popular 
em cada estado. E, ao mesmo tempo, introduzir o espírito regional em todos os de-
bates e libertar a aplicação dos recursos federais da politicagem local. In: Furtado, 
Celso Obra autobiográfica. Ed. Companhia das Letras, São Paulo p. 244 A Fantasia 
desfeita.
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– Sobradinho ?...
Sobradinho. Naquela época existia a primeira Usina de Paulo Afonso. 
Cidades como Fortaleza, Teresina, não recebiam energia de Paulo 
Afonso, para isso, inclusive, a Sudene promoveu a criação da Usina de 
Boa Esperança, que deveria atender ao Piauí e ao Maranhão. Isso foi 
basicamente com recuso da Sudene, além do estímulo à extensão das 
linhas de transmissão da Chesf para atingir Ceará, Piauí e Maranhão. 
As condições eram inteiramente diferentes das que existem hoje. Era, 
de certa maneira, uma ação desbravadora, as estradas eram precá-
rias, a energia elétrica era escassa, a educação superior era mínima. 
A gente teve que instituir um programa de bolsa de Agronomia, por 
exemplo, porque – isso está no livro do Celso – existiam, no pri-
meiro ano, no curso de Agronomia aqui da Universidade Rural de 
Pernambuco apenas dez alunos, num estado carente de agrônomos, 
como era toda a região. A Geologia praticamente era uma especia-
lidade que não existia aqui. A Sudene criou um programa de bolsas 
também na área de Geologia.

– A gente estava falando da industrialização, das estradas, da 
eletrificação...
Estou falando do novo, digamos, da realidade atual do Nordeste. Mas 
nós teremos que falar um pouco dos anos de 1962 e 1963. A aprovação 
do primeiro Plano Diretor foi outra grande batalha. Como eu dizia 
antes, houve tentativa de desfiguração. A mesma bancada que havia 
tentado obstaculizar a criação da Sudene, e criada a Sudene, tentou 
inviabilizar a permanência do Celso Furtado na Superintendência, 
esse mesmo grupo de políticos, quando se tratou de apreciar o pro-
jeto do Plano Diretor que estava no Congresso, tratou de reforçar as 
estruturas anteriores à Sudene, no caso o Departamento Nacional de 
Obras contra as Secas. E ele recuperava a sua autonomia e passava a 
contar também com Conselho Deliberativo similar ao da Sudene. Foi 
nesse momento que o Celso Furtado declarou que não permaneceria 
como superintendente caso essa Emenda fosse aprovada. Isso deter-
minou, inclusive, um nocaute aqui em Pernambuco, que contou 
com o apoio do governador na época: em apoio ao projeto original 
do Plano Diretor da Sudene, o comércio de Recife fechou. Então, 
se uniram tanto as confederações patronais como as confederações 
sindicais, as confederações de trabalhadores. Foi um fenômeno poli-
ticamente novo, onde toda uma cidade paralisou as suas atividades 
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em apoio a um plano de desenvolvimento. Isso nunca tinha ocorrido 
antes na história de Pernambuco.

– Isso foi em 1961? E como ficou a Sudene após aprovação do 
Plano Diretor?
É, segundo semestre de 1961. Aprovado o Plano Diretor, mantendo 
as suas linhas gerais, que tinha sido elaborada pela Sudene, já está-
vamos aí sob um novo governo federal, que era o governo de Jânio 
Quadros. Isso determinou umas modificações básicas, como eu 
digo, em consequência da mudança da política cambial, mas de toda 
maneira, com a aprovação do Plano a Sudene passou a contar com 
mais recursos. E o novo governo, supreendentemente, manteve o 
Celso como superintendente e, mais do que isso, um superinten-
dente com mais prestígio do que no governo anterior. Celso estava 
em viagem ao exterior quando o presidente assumiu, e quando vol-
tou esperava apenas transmitir o cargo ao seu substituto eventual. 
Eu na época dirigia o escritório do Rio8. Estávamos todos com as 
gavetas arrumadas esperando a designação do novo superinten-
dente, quando Jânio Quadros convocou o Celso à Brasília, e não 
apenas o manteve como superintendente como lhe deu o nível de 
ministro de Estado, determinando que ele estivesse presente a todas 
as reuniões de Ministério, e determinando, também, ao Gabinete 
Civil a nomeação de um oficial de gabinete indicado pelo superin-
tendente da Sudene para centralizar na Casa Civil as postulações do 
Nordeste, encaminhadas pela Sudene. De maneira que o presidente 
que tinha sido eleito com o apoio das grandes multinacionais e dos 
polos mais representativos da opinião da direita brasileira deu ao 
Celso Furtado um apoio tão grande, ou até maior, do que ele tinha 
no governo Kubistchek. Isso foi uma surpresa geral, inclusive para 
o próprio Celso. Essa atitude do governo Jânio Quadros, de certa 
maneira, confirmava uma linha desconcertante que ele impôs no seu 
governo, realizando uma política econômica de caráter tradicional, 
digamos, alinhada com o Fundo Monetário.

8 A Sudene, com sede no Recife, tinha escritórios regionais em cada uma das capitais 
nordestinas, além de Montes Claros-MG e no Rio de Janeiro.
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– E foi aí que Sudene se inseriu no contexto da “Guerra Fria”?
O Brasil estava com necessidade de divisas externas para suas impor-
tações essenciais. E para realizar aportes externos esses organismos 
internacionais, tanto o Fundo Monetário quanto o Banco Mundial 
exigiam uma série de reformulações da política econômica, dentre 
as quais a principal era uma reforma da política cambial. Ou seja, 
a extinção das diversas categorias de câmbio, a instituição de um 
sistema de câmbio único, extinguindo uma das principais fontes 
de recursos do governo, que era o fundo dos ágios. Com isso, você 
teria que realizar uma reforma fiscal com a finalidade de identifi-
car novos recursos para financiar os gastos federais. Bom, temos aí 
todo o ano de 1961. Em agosto houve a renúncia surpreendente de 
Jânio Quadros, logo depois da Conferência de Punta del Este, onde 
se lançou a Aliança para o Progresso. O ano de 1961 também marca, 
de certa maneira, um certo ápice na repercussão internacional da 
Sudene. O Nordeste, em função dos seus problemas de desenvolvi-
mento, passou a se inserir no clima da chamada Guerra Fria, que se 
realizava então entre o Ocidente e o Oriente. Um polo representado 
pelos partidos socialistas, liderados pela União Soviética, e o outro 
polo liderado pelo governo dos Estados Unidos com o apoio de todos 
os países da chamada Europa Ocidental. Esse embate se refletia em 
todo mundo, e aqui no Nordeste tinha surgido com muita intensi-
dade o fenômeno das Ligas Camponesas, que pleiteavam a reforma 
agrária radical na região. As Ligas Camponesas, evidentemente, eram 
apresentadas lá fora como um risco para a estabilidade brasileira. 
Na mesma época tinha havido a vitória da Revolução Cubana, e a 
definição de Fidel Castro por um programa socialista. Isso eviden-
temente aguçou a atenção dos Estados Unidos para a problemática 
do Nordeste. Possivelmente isso deve ter influenciado o convite do 
governo americano para uma visita de Celso Furtado a Washington. 
Essa visita se deu, não me recordo exatamente o mês, mas foi no pri-
meiro semestre de 1961, e ele foi recebido com grande destaque em 
Washington, recebeu um tratamento que eu pessoalmente acho que 
só se dispensava a chefes de Estado. Ele foi recebido sem ser ministro. 
Só foi ministro no governo do João Goulart. Foi recebido pessoal-
mente pelo Kennedy, que dedicou a ele mais de uma hora do seu 
tempo. Não era nem conversa de sala, foi pelo jardim da Casa Branca. 
Há fotografias dos dois conversando, passeando no jardim. Isso 
determinou a constituição de uma missão de cerca de 40 técnicos 
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do governo americano, que se deslocaram ao Nordeste dois meses 
depois, chefiados por um ex-embaixador. [A missão] visitou todos 
os estados do Nordeste para identificar projetos que pudessem vir a 
merecer o apoio dos chamados Sistemas Interamericanos.

– E eles decidiram apoiar algum projeto?
O Banco Interamericano de Desenvolvimento tinha sido fundado 
recentemente, no início dos anos 1960. O banco tinha o seu capi-
tal integralizado por uma contribuição de todos os estados membros 
da OEA, mas essa contribuição estava subscrita, mas não totalmente 
integralizada. E para iniciar as suas operações o banco contava com 
o chamado Fundo Fiduciário para o Progresso Social, que era cons-
tituído exclusivamente por recursos do governo dos Estados Unidos. 
Então, ainda que fosse aprovado um projeto enquadrado nesse fundo, 
e este tivesse o voto de todos os diretores do banco, o diretor norte
-americano tinha o direito de veto, uma vez que os recursos eram 
exclusivos do governo americano, ainda que administrado pelo banco. 
A Sudene veio a ser o primeiro órgão, não só do governo brasileiro, 
mas de um país latino-americano, a merecer a aprovação de projetos 
do BID. Esses projetos foram aprovados na primeira Assembleia dos 
governadores do BID, que se realizou no Rio de Janeiro, no segundo 
semestre de 1961, e se destinavam praticamente a abastecimento de 
água potável de cinco capitais do Nordeste e Campina Grande, pro-
jetos de habitação popular e alguns estudos básicos. Essas eram as 
linhas básicas. Em agosto [de 1961] realiza-se em Punta del Leste a 
Conferência da OEA que se destinava a aprovar um grande programa 
de investimentos para a América Latina. E esse programa refletia de 
certa maneira um novo espírito que dominava o governo americano 
na primeira metade do governo Kennedy, que era de promover algu-
mas reformas básicas na América Latina, de maneira a destravar o 
processo de desenvolvimento. Quem ler a Carta de Punta de Leste vai 
verificar que ainda existe a recomendação de uma reforma agrária, 
de uma reforma bancária, de maneira que deveriam ser encampadas 
posteriormente pelo governo brasileiro já na administração Goulart, 
chamada Reforma de Base. Boa parte dessas reformas estavam pre-
vistas na Carta de Punta de Leste, que deveria nortear a aplicação de 
recursos dos chamados Sistemas Interamericanos, em toda a América 
Latina. Com a substituição do Jânio Quadros pelo João Goulart, existe 
uma nova tentativa de substituição de Celso na Superintendência da 
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Sudene, mas ele não só é mantido como é encarregado pelo presi-
dente de elaborar um plano de desenvolvimento para o conjunto do 
país, chamado Plano Trienal, que veio a ser lançado em 1962.

– Aí [Celso Furtado] já estava como ministro, de qualquer jeito?
É, ele foi nomeado ministro extraordinário, porque, nessa condi-
ção, ele poderia ser nomeado pelo presidente sem intervenção do 
Congresso. O presidente da República tem competência para criar 
Ministérios Extraordinários. Já Ministérios Permanentes têm que ser 
aprovados por Projeto de Lei, e a situação do presidente no Congresso 
não era uma situação folgada. Então ele apelou para esse recurso 
constitucional e criou um Ministério Extraordinário com a função de 
planejar os investimentos federais .

– A literatura recorre a isso, mas eu queria que o senhor que 
viveu de perto isso me dissesse: existiu conflito entre a Sudene 
e as missões americanas?
Isso passou a existir no segundo semestre de 1962. Ou melhor, mais 
precisamente, em 1963, com a agudização da inflação externa, a inva-
são da Baía dos Porcos, em Cuba. Ainda foi no governo Kennedy. O 
próprio governo americano passou a incluir duas correntes impor-
tantes. Uma liderada pelo Departamento de Estado que, vamos dizer, 
alimentava a chamada Guerra Fria. E a outra por um grupo de assesso-
res de Kennedy, que eram originários das universidades americanas, 
que tinha, evidentemente, uma orientação diferente. A ida do Celso 
a Washington, eu diria ter resultado em uma sugestão dessa equipe 
de universitários que assessoravam o Kennedy. Evidentemente que o 
clima mudou, com o acirramento da Guerra Fria, sobretudo depois 
da tentativa de invasão de Cuba, que ainda foi no governo Kennedy. 
E depois houve a tentativa de instalação de uma base de foguetes 
soviéticos em Cuba. O mundo esteve quase a bordo de uma guerra. 
Se não tivesse havido o recuo de Khrushchev9 mandando retroce-
der o navio que transportava os equipamentos para instalação dessa 
base em Cuba, possivelmente... ninguém pode afirmar, mas o mundo 
caminhava para um conflito entre Rússia e Estados Unidos, e isso 

9 Nikita Serguêievitch Khruschov (1984-1971) liderou a União Soviética como 
Secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética (1953-1964) e como presi-
dente do Conselho de Ministros (1958-1964).
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evidentemente influiria em rumos 
da política externa americana. O 
governo Goulart passou a ser visto 
por órgãos do governo americano 
como um governo de esquerda, ape-
sar de Goulart ter sido convidado 
a visitar os Estados Unidos, falar 
no Congresso Americano, passou a 
ser um governo não confiável para 
o Departamento de Estado. E isso, 
evidentemente, se refletiu nas ativi-
dades externas, na chamada ajuda 
externa. E Celso Furtado passou a 
ser atacado pela imprensa de direita no Brasil como um homem de 
esquerda. Antes, quando esteve nos Estados Unidos, foi violenta-
mente atacado pela imprensa de esquerda. Chegou a ser chamado 
de lacaio de Wall Street e acusado de estar negociando a venda do 
Nordeste aos americanos. Isso foi publicado no jornal que era diri-
gido pelas pessoas vinculadas ao antigo Partido Comunista, que se 
chamava ‘O Semanário’ e era um jornal alternativo. É, evidentemente 
que com o acirramento da Guerra Fria, resultante do embate entre 
União Soviética e Estados Unidos, isso se refletiria evidentemente em 
todo o programa de assistência externa do governo americano. Em 
Pernambuco isso se tornaria ainda mais patente com a eleição de um 
governador que tinha tido o apoio ostensivo das forças de esquerda, 
inclusive do partido Comunista, e que imprimiria a sua atuação no 
governo com um selo próprio. A ajuda externa passou, então, a ado-
tar um crivo que refletia essa divisão de águas que existia na própria 
administração americana. Como ela era administrada boa parte pelo 
Departamento de Estado, e o Departamento de Estado era o órgão do 
governo americano que atuava em seu nome na condução da Guerra 
Fria, o governo americano tentou retirar ou atenuar a influência da 
Sudene na alocação desses investimentos. Como essa tentativa foi 
feita? Através de entendimentos diretos com os governadores. Então 
os técnicos [americanos] passavam a se entender basicamente com 
as administrações estaduais. E isso se reflete nas atas do Conselho 
Deliberativo, muito bem documentado naquele artigo do Marcos 

A Sudene não abdicou das suas 
prerrogativas, e é necessário que 
se acentue isso. Ou seja, o governo 
americano evidentemente era livre 
para alocar os seus recursos onde 
quisesse, mas não contava com o 
aval da Sudene para todos os pro-
jetos que fossem executados na 
região. 
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Costa Lima.10 A Sudene não aceitou e isso se tornou muito patente 
num projeto de apoio a rodovias estaduais em Pernambuco. 

– Quer dizer, a Sudene não se submeteu...
No livro ‘A Fantasia Desfeita’, Celso se refere expressamente a esse 
início de divórcio que passou a existir entre a ajuda externa e o pro-
jeto da Sudene. Mas a Sudene não abdicou das suas prerrogativas, 
é necessário que se acentue isso, ou seja, o governo americano evi-
dentemente era livre para alocar os seus recursos onde quisesse, mas 
não contava com o aval da Sudene para todos os projetos que fos-
sem executados na região. Por exemplo, a Sudene, nesse caso das 
estradas do Nordeste, das estradas de Pernambuco, chegou a atuar, 
vamos dizer, de maneira ostensiva salientando porque negaram os 
recursos, apesar de estar no planejamento, a Recife [denunciando] o 
caráter discriminatório que passou a haver na ajuda externa em fun-
ção do posicionamento político de cada governador. Isso se reflete 
nas reuniões do Conselho Deliberativo. Tudo isso teria um desfe-
cho no final de 62, início de 63, quando Celso Furtado reassume a 
Superintendência da Sudene, que tinha ficado, durante o período 
que ele foi ministro de planejamento, com o superintendente substi-
tuto, Francisco Oliveira. Já em 1962 o Celso estava muito preocupado 
com a situação política internacional. Ele chegou a elaborar um 
documento que se destinava aos candidatos ao Congresso Nacional, 
que seriam eleitos ao final daquele ano, em que advertia para as 
disjuntivas a que se deparava a economia brasileira. E ele explicava 
que para ele havia dois valores básicos a serem preservados: a liber-
dade e o desenvolvimento. Ele se insurgia contra algumas tendências 
que advogavam, digamos, uma revolução, liderada pelos partidos 
de esquerda no Brasil, e citava o caso da União Soviética, onde tais 
objetivos de aceleração do desenvolvimento foram atingidos, mas a 
custo de um alto custo em termos de liberdade individual, os gulags11 
e todas as arbitrariedades cometidas no governo de Stalin. Ele rejei-
tava tanto a solução revolucionária como a manutenção do status 

10 O entrevistado se refere ao artigo “O Conselho Deliberativo da Sudene (1958-1964) 
escrito em 2009, por Marcos Costa Lima, In: O Nordeste e a saga da Sudene. 
Arquivos Celso Furtado n. 3, Rio de Janeiro: d. Contraponto/Centro Internacional 
Celso Furtado, p. 223.265

11 Sistema de campos de trabalhos forçados para criminosos, presos políticos e qual-
quer cidadão em geral que se opusesse ao regime da União Soviética.
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quo. Esse documento foi apresentado aos principais líderes políticos 
da época, inclusive ao presidente da República. Foi apresentado ao 
Santiago Dantas, que tinha sido ministro das relações exteriores na 
primeira etapa do governo Jânio, e foi apresentado ao Jânio Quadros, 
que leu o documento e disse: “Celso, você sempre idealista”. Mas o 
fato é que o documento não teve maior receptividade. Ou seja, os 
parlamentares, os candidatos de esquerda estavam muito motiva-
dos por uma possível, digamos, mudança de caráter revolucionário, 
e a direita querendo derrubar o governo. Essa polarização eviden-
temente não convinha, segundo o Celso, aos interesses nacionais. 
Objetivo dele com esse documento foi alertar as lideranças sobre 
essas alternativas, e tentar obter um compromisso mínimo, do que 
estava no Plano Trienal, com reformas estruturais, mas livremente 
negociadas no âmbito do Congresso Nacional, sem necessidade de 
golpe de Estado. Ele se refere que em uma reunião com o presidente 
da República ele leu o documento, mas não esboçou qualquer rea-
ção. Posteriormente em uma conversa informal o João Goulart disse 
para ele: “Celso, o Osvino12 leu aquele seu manifesto e achou que ele 
estava muito bom para um golpe”. Isso está no livro dele. O general 
Osvino era o comandante do 1º Exército, com sede no Rio de Janeiro, 
que foi logo descartado quando houve o golpe militar de 1964. Então, 
lamentavelmente ele não foi ouvido.

– Qual o impacto que o senhor vê do golpe militar em relação ao 
desenvolvimento do Nordeste?
Como não foi ouvido, Celso se recolheu aqui em Recife e, por essa 
época, eu já tinha vindo para cá. Passamos, então, a tentar, digamos, 
reorganizar um pouco a parte interna da Sudene, mas sem grandes 
ilusões quanto ao futuro. A predição dele praticamente se confirmou. 
O bloqueio das reformas de base no Congresso, o Jango recorrendo 
cada vez mais ao apoio de sindicatos e a setores das Forças Armadas, 
numa radicalização que preocupava as pessoas que iam um pouco 
mais adiante, mas que veio a redundar, evidentemente, no golpe de 
1964. Esse golpe, Celso, surpreendentemente, foi incluído na pri-
meira lista de cassados. Na mesma lista em que estavam Prestes, 
Goulart, Brizola, todas as lideranças de esquerda. Os dois primeiros 

12 Osvino Ferreira Alves (1897-1981), general que comandou o 1º Exército de 1961 a 1964, 
destituído e preso, teve os direitos políticos cassados.
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presidentes militares, por coincidência, tinham sido comandantes do 
4º Exército aqui em Recife e tinham acompanhado as atividades da 
Sudene nos seus primeiros anos. Com o golpe militar, foi designado no 
dia 05 de abril um interventor na Sudene. Celso ainda permanecia em 
Recife. Esse interventor, coincidentemente, era um general que era 
funcionário da Sudene, funcionário da Companhia de Eletrificação 
Rural do Nordeste, um general reformado, Expedito Sampaio. Como 
ocorreu em todos os grandes órgãos federais, instaurou-se também 
um IPM na Sudene para tentar identificar os funcionários que tinham 
se definido mais como elementos de esquerda. Alguns deles foram 
afastados e outros chegaram a ser presos, incluindo o superinten-
dente substituto, o Chico [Oliveira]. Foi preso na mesma noite em 
que jantou na minha casa com Celso Furtado, na noite do dia 05 de 
abril. Os meus pais residiam aqui...

– .... 53 anos depois...
É, exatamente, que coincidência! Eu tinha uma passagem comprada 
para ir ao Rio de Janeiro, no dia 02 de abril, entrevistar estatísticos que 
iam trabalhar aqui na assessoria técnica, mas considerei que já tinha 
havido o golpe, e viajar naquele dia implicaria fazer uma deserção. 
Mas eu não queria permanecer aqui. Eu fui o único diretor da Sudene 
que não esteve presente à transmissão de cargo, porque eu tinha ido, 
a pedido do Celso, visitar o interventor designado para entregar as 
chaves do prédio da Sudene e marcar a hora da transmissão do cargo 
para o outro dia. Para isso, eu tive que mobilizar o general Otaviano 
Marcos, que era o presidente da Companhia de Eletrificação Geral do 
Nordeste, a quem eu conhecia. Eu não conhecia o general Expedito, 
mas ele era cunhado do general Expedito. E eu fui com o general 
Otaviano Marcos entregar as chaves do prédio da Sudene e marcar a 
data e a hora da transmissão do cargo. Ele fez uma série de perguntas 
e me pediu para estar presente. Disse que queria conversar comigo 
logo após a transmissão do cargo. Mas eu não queria permanecer 
aqui, e não fui. Eu interpretei esse convite como uma tentativa de 
pedir que eu permanecesse, e a mim não interessava permanecer. Eu 
tinha voltado ao Recife praticamente por uma imposição do Celso e, 
digamos, eu queria retomar as minhas atividades no Rio. Mas tinha 
essa passagem. Era dia 02, e, por obrigação, permaneci em Recife até 
quando Celso permaneceu. Ele embarcou para Brasília na manhã do 
dia 06 [de abril] e eu embarquei para o Rio de Janeiro na tarde do 
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mesmo dia. Levei [Celso] no meu carro ao aeroporto. O Diário de 
Pernambuco tinha publicado, dias antes, e eu referi isso na palestra lá 
na Fundação Joaquim Nabuco, um manifesto que tinha sido assinado 
por profissionais liberais aqui de Recife contra a intervenção federal 
em Pernambuco. Houve um momento em que se circulou muito a 
ideia de que Jango ia decretar a intervenção federal em dois estados, 
para cortar a cabeça de Carlos Lacerda no Rio de Janeiro, então estado 
da Guanabara, e seu principal adversário. Ou seja, um governo de 
esquerda e outro de direita. E aí os profissionais liberais aqui assina-
ram um manifesto contra a intervenção federal, e a minha assinatura 
estava lá. O Diário de Pernambuco depois do golpe, no dia 04 ou 05 
de abril publicou: “recordando”, e republicou esse manifesto, uma 
espécie de dedo duro para todo mundo. E o IPM da Sudene passou a 
chamar cada um dos que tinham subscrito aquele manifesto. No meu 
caso isso não me atingiu porque quando eu voltei ao Rio tratei de 
reassumir o Banco do Brasil, então eu já não pertencia à Sudene. Isso 
não me atingiu, mas muita gente foi chamada. Conta-se até um caso 
meio folclórico de um colega que assinou o manifesto, um jovem fun-
cionário da Sudene e, justamente, filho do General Salvador Batista, 
que presidia o inquérito.

– O filho do general?
É, o filho do general que presidia o IPM. Então, um outro funcionário 
da Sudene foi convocado a depor lá no IPM, e o general perguntou 
para ele: “por que o senhor assinou esse manifesto?” Ele respondeu: 
“pelas mesmas razões que o seu filho assinou”. Saiu preso de lá.

– Doutor José Maria me diga uma coisa, o senhor disse que levou 
Celso até o aeroporto no seu carro e ele foi para Brasília.
É.

– Tem um episódio, talvez o senhor se lembre disso, que parece 
que se ele fosse para o Rio ele certamente seria preso, então 
ele foi para Brasília... Não encontramos referências...
No Diário de Pernambuco, naquela época, já circulava a notícia da 
prisão iminente dele, e ele estava pronto para isso porque ele morava 
aqui no Primeiro Jardim... no Primeiro ou Segundo Jardim. Era um 
apartamento térreo. Eu nesses dias... Eu acho que eu era um pou-
quinho mais esperto do que os colegas, não dormi em casa nenhuma 
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noite. Porque eles normalmente prendiam as pessoas à noite. O Chico 
foi preso à noite em casa, depois de ter jantado na minha casa. Então 
eu dormia fora. Morava na casa dos meus pais aqui. Desde o dia pri-
meiro de abril, eu não dormi em casa nenhuma noite. Circulava a 
notícia de que ele [Celso Furtado] seria preso a qualquer momento, 
e ele já tinha uma maletinha pronta com as roupas para levar para a 
prisão. E algumas instruções, a quem procurar nesse caso. Celso tinha 
feito universidade no Rio de Janeiro, na época do Estado Novo, na 
ditadura de Getúlio Vargas. Na época do Estado Novo era repressão 
tanto à direita quanto à esquerda...Havia um inspetor que atuava na 
polícia do Rio de Janeiro e que tinha sido nomeado diretor do DOPS, 
e que fora encarregado da repressão durante a ditadura Vargas. E 
naquela época Celso era um estudante de Direito no Rio. Ele não se 
sentiu seguro de desembarcar diretamente no Rio, cassado, e visado 
pelo novo governo. Então optou por viajar à Brasília, onde ele tinha 
uma irmã que era funcionária do Senado, e deixar passar alguns dias 
antes de chegar ao Rio. E assim se fez. Nesse meio tempo ele rece-
beu a visita do então deputado paraibano pela UDN, que viria a ser 
governador da Paraíba, João Agripino. Não estou fazendo nenhuma 
inconfidência porque isso também está no livro dele, ‘A Fantasia 
Desfeita’. Ele recebeu a visita de João Agripino, que era amigo dele 
desde os tempos de João Pessoa, na mesma faixa etária, e que foi visi-
ta-lo em Brasília, na casa da irmã dele.

– Deputado da direita?
Da direita. Era deputado pela UDN. Mas dá na mesma. Foi visitá-lo 
e Celso expôs a situação. João Agripino era amigo pessoal do gene-
ral Ernesto Geisel, que era chefe do Gabinete Militar do... não sei 
se era o Ranieri Mazzilli ou se já era o Castelo Branco. Creio que 
ainda era o Ranieri Mazzilli, o presidente da Câmara que assumiu a 
Presidência na época, até se eleger o Castelo Branco pelo Congresso. 
O general Geisel telefonou para o chefe de polícia no Rio e pediu 
para que deixasse o Celso tranquilo. E ele desembarcou no Rio de 
Janeiro sem ser molestado e lá permaneceu ainda uns 20 dias, até 
embarcar para o Chile, para fazer um círculo de palestras lá no IPES 
- Instituto Panamericano de Planejamento Econômico e Social e 
de lá ele embarcou para os Estados Unidos, onde tinha convite de 
várias universidades americanas e optou para ir, inicialmente, para a 
Universidade de Yale.
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– Estamos chegando ao final da entrevista e não posso de dei-
xar de fazer essa pergunta, que eu considero importantíssima: 
diante desse contexto que o senhor falou e viveu, qual seria o 
possível papel da Sudene hoje? O senhor acha que ainda cabe, 
para o desenvolvimento do  Nordeste, uma instituição que 
pense o planejamento? Como o senhor avalia isso?
Uma instituição para o planejamento regional sempre tem um 
papel importante a desempenhar aqui no Nordeste. Um deles é o 
de reforçar os pleitos da região, conferindo uma dimensão regional 
a projetos que podem ter origem estadual, mas que também podem 
ter uma repercussão regional. Nesse sentido, um organismo de pla-
nejamento regional sempre será de utilidade. Agora, é evidente que 
as prioridades hoje teriam de ser diferentes daquelas que estiveram 
presentes no momento da fundação da Sudene. Talvez a única a ser 
mantida fosse a da utilização racional dos recursos hídricos, na zona 
semiárida, conferindo-lhe um caráter de permanência e não apenas 
emergencial, como tem ocorrido toda vez que tem uma grande seca 
aqui no Nordeste. Creio que essa dimensão ainda não foi atingida e 
caberia reforçá-la ainda hoje. Na zona úmida do Nordeste, evidente-
mente, também as coisas mudaram um pouco. Com a revalorização 
do preço do açúcar em relação ao que se tinha na época da Sudene, 
a zona dedicada ao monocultivo da cana, em lugar de ter sido redu-
zida como se propunha, foi ampliada. Dificilmente se conseguiria, 
hoje, reverter esse processo, sobretudo no âmbito do sistema demo-
crático, porque todos esses setores têm representação no Congresso 
Nacional. Isso não implica dizer que essa estrutura é racional desde o 
ponto de vista dos objetivos da sociedade. Um monocultivo continua 
a ser um mono-cultivo, qualquer que seja o regime econômico. O ren-
dimento da área cultivada no Nordeste ainda é bem inferior ao que 
se tem em São Paulo, o que indica a necessidade de se modernizarem 
os métodos de plantio da cana e de utilização das terras de melhor 
qualidade da zona úmida do Nordeste.  Isso, talvez, devesse ser atu-
alizado, mas a necessidade ainda se apresenta como um dos eixos a 
serem explorados em futuros projetos de desenvolvimento regional. 
O rendimento industrial do açúcar no Nordeste é equivalente ao que 
se tem em São Paulo hoje, mas o rendimento agrícola ainda é bem 
inferior. Portanto, isso indica a necessidade de maiores investimen-
tos no sentido de melhorar o rendimento da área cultivada com cana. 



Obtendo-se um maior rendimento, evidentemente que isso significa 
uma maior quantidade de sacarose por hectare, poderia se liberar 
terra para o cultivo de alimentos, ajudando a baratear o preço dos 
gêneros alimentícios para população urbana da região. Ok?    
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Carlos Miranda

Uma coisa importante para mim foi compreender a impor-
tância do território como identidade política das pessoas. 
As pessoas se identificam com o lugar. Elas são mais o 
lugar onde vivem do que qualquer outra coisa. Celso par-
tiu desse sentimento de pertencer, que leva a uma série 
de desdobramentos, que eu acho que é fundamental. E 
aprendi o que é pertencer quando entrei na Sudene.
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Não dá para imaginar um Nordeste  
(e o Brasil) sem Celso Furtado

Milena Barros Marques dos Santos1
Cidoval Morais de Sousa2

Carlos Luiz de Miranda3 foi um aluno dedicado. Ele se entusiasma ao 
relembrar a excelente nota alcançada aos 23 anos, em 1961, em 

Desenvolvimento Econômico, disciplina da primeira turma do curso 
Técnico em Desenvolvimento Econômico (TDE) da Sudene4. Os con-
teúdos foram ministrados pelo criador e então superintendente da 
instituição, um dos mais destacados intelectuais do século XX, o parai-
bano Celso Monteiro Furtado (1920 – 2004). Mas, os ensinamentos do 
grande pensador não se limitaram à sala de aula; era, também, possível 
aprender com suas atitudes cotidianas. 

Certa vez, recorda Miranda, o elevador do edifício em que funcio-
nava a Sudene em Recife quebrou. O prédio era alto. Furtado chegara 
com sua pasta carregada de livros e documentos e, não teve dúvidas, 

1 Jornalista, Mestranda em Desenvolvimento Regional (PPGDR UEPB), Especialista 
em Gestão Pública, documentarista. 

2 Jornalista, Doutor em Geociências pela Unicamp, professor e pesquisador da 
Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), vinculado aos Programas de Pós-
graduação em Desenvolvimento Regional e Ensino de Ciências e Educação 
Matemática. Colabora com o PPGCTS da UFSCar.

3 Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais (UFPE); especialista em Formulação, 
Execução e Gestão de Políticas Públicas de Desenvolvimento Rural Sustentável. 
Trabalhou na Sudene de 1961 a 1972 como especialista em Desenvolvimento Rural, 
tendo coordenado o Grupo de Análise e Planejamento Agrícola (GAPA). Criador 
e diretor executivo da Companhia de Ação e Desenvolvimento Regional (1972-
1987). Trabalhou no Instituto Interamericano de Cooperação para Agricultura 
(IICA). Organizou 12 Fóruns Internacionais anuais sobre Desenvolvimento Rural 
Sustentável. Implementou cursos de formação de gestores públicos, técnicos, diri-
gentes e lideranças. Organizador da Série de Desenvolvimento Rural e Sustentável 
que possui 24 volumes.

4 Curso oferecido pela Sudene à maioria de seus técnicos, para que pudessem dispor 
de mesma linguagem sobre o desenvolvimento. Os técnicos eram profissionais de 
diversas formações como agrônomos, advogados, engenheiros, arquitetos e médicos.
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subiu a escadaria e foi trabalhar. A lição aprendida foi de que obstá-
culos devem ser superados, e um importante traço da personalidade 
de Furtado se evidenciava em ações corriqueiras: transpor desafios. 
O aprendizado marcou a vida do pernambucano de Canhotinho, hoje 
com 82 anos, bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade 
Federal de Pernambuco.

À época, início dos anos 1960, um dos desafios da Sudene se relacio-
nava, também, com uma compreensão de desenvolvimento. Furtado, 
então, proporcionou à equipe formação em bases teórica e prática. Não 
se tratava de “formar qualquer pessoa, mas indivíduos com sentimento 
de pertença a uma causa, que se identificassem com os propósitos do 
desenvolvimento”. E foi assim que, segundo Miranda, se tornou pos-
sível, em setores como o Departamento de Agricultura e Abastecimento 
da Sudene, unir questões operacionais, práticas e pragmáticas, sem se 
descuidar das questões políticas e teóricas. A instituição reconheceu 
a diversidade da região e valorizou a identidade dos territórios. Não 
havia receita pronta e nem única. Cada realidade exigia uma construção 
específica. 

Esses conhecimentos, décadas depois, foram consolidados em 
sua experiência profissional no IICA (Instituto Interamericano de 
Cooperação para Agricultura), em diversos países da América Latina, 
onde trabalhou, principalmente, com políticas públicas de desenvolvi-
mento agrário com enfoque territorial. Para o pernambucano, o pensa-
mento de Furtado foi relevante em sua trajetória de vida e destaca como 
maior contribuição os ensinamentos relacionados a políticas públicas 
de desenvolvimento regional. “Imagine o Nordeste sem Furtado!? Seria 
um vazio essa história toda”. Confira, a seguir, essas e outras questões 
tratadas por Carlos Miranda à luz das comemorações do centenário de 
Furtado, em entrevista concedida em fevereiro de 2020, em Brasília, 
onde atualmente reside.

Entrevista

– Como o senhor começou na Sudene? O senhor fez o curso de 
Técnico em Desenvolvimento? Foi aluno de Furtado?
Eu sou bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade 
Federal de Pernambuco e comecei com desenvolvimento rural na 
Sudene. Mais do que isso: políticas de desenvolvimento. Foi a isso 
que sempre demos ênfase em nosso trabalho. E uma das coisas que 
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tenho como marca na minha vida é 
ter sido aluno de Celso Furtado. Eu 
nunca me esqueço de uma coisa: na 
prova que eu fiz, concluindo a disci-
plina que ele dava, eu tirei 9. Numa 
escala de 0 a 10. 

– Então, o senhor estava muito 
bem. A disciplina, o senhor lem-
bra qual era, do que tratava?
Era Desenvolvimento Econômico. 
Ele falava de tudo, né? Na verdade, 
o que a gente descobriu foi que estava diante de uma estratégia de 
desenvolvimento regional, de uma política de desenvolvimento 
regional. Eu não sei se houve uma turma anterior à minha. Mas eu 
entrei na Sudene bem no começo, era um negócio pequeno ainda, 
porque veio, primeiro, a Openo5. Não tinha nem plano diretor ainda. 
O texto básico era “Operação Nordeste”. Era o que estava em voga. 
E na realidade o que era Openo? Era uma estratégia de desenvolvi-
mento regional. E que deu certo! Deu certo enquanto durou. 

– O seu primeiro momento da Sudene foi para trabalhar como 
....
Especialista em Desenvolvimento Rural. A gente trabalhava o que 
aprendia no curso de TDE.

– O senhor se lembra de quais eram os desafios daquele 
momento?
Era ter uma base teórica e prática em matéria de desenvolvi-
mento. Eu acho que um dos grandes trabalhos que se fez foi criar 
o Departamento de Agricultura e Abastecimento da Sudene. Ali a 
gente conseguia unir questões operacionais, práticas e pragmáticas 
sem se desligar das questões políticas e teóricas do desenvolvimento. 

5 Conjunto de políticas para o desenvolvimento do Nordeste apresentado pelo econo-
mista Celso Furtado em palestra denominada de “A Operação Nordeste”, ocorrida 
no ISEB, em 1959, e que tinha como propósito conquistar apoio para os estudos de-
senvolvidos no âmbito do Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste 
(GTDN), durante o governo de Juscelino Kubitscheck. 

Eu acho que um dos grandes 
trabalhos que se fez foi criar o 
Departamento de Agricultura e 
Abastecimento da Sudene. Ali, a 
gente conseguia unir questões 
operacionais, práticas e prag-
máticas sem se desligar das 
questões políticas e teóricas do 
desenvolvimento. 
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– Do ponto de vista político e estratégico como o senhor diferen-
cia a Sudene do DNOCS? 
A diferença está pelo ponto de vista das políticas de desenvolvimento. 
Eu acho que o DNOCS não conseguiu levar à prática as políticas de 
desenvolvimento que a região precisava. Por exemplo, no Nordeste 
se pensava em Mata, Agreste e Sertão. A Sudene mostrava que o 
Nordeste era muito mais do que isso. 

– Qual foi o Nordeste pensado pela Sudene no tempo de Furtado?
Eu diria, [um Nordeste] mais multifacetado, mais diversificado. A 
Sudene olhou muito para essa diversidade. Os meus primeiros exer-
cícios com a diversidade foram feitos na Sudene. Eu tive dez anos de 
Sudene, e isso me deu uma formação muito importante, sobretudo 
em matéria de políticas de desenvolvimento. O grande legado da 
Sudene foi esse aí, trabalhar políticas de desenvolvimento. 

– Neste seu tempo, o que o senhor pode nos contar sobre o 
homem Furtado? 
Eu fui aluno de Celso Furtado. Minha convivência com ele foi mais 
intelectual do que física. Foi de muita formação que eu recebi. Eu fui 
me construindo com ele. 

– Tem alguma característica da pessoa dele que o senhor destaca?
Deixe eu contar um causo, já que Otamar gosta de contar cau-
sos (risos). Eu aprendi uma coisa interessante. A Sudene tinha se 
mudado para um edifício ali na Dantas Barreto [Recife]... Uma vez 
Celso Furtado chegou, e você veja como são as coisas, o elevador 
estava quebrado. Ele não teve dúvidas – ele andava com uma pasta 
carregada de livros e documentos – enfrentou a escadaria. Eu não 
sei que andar era, mas sei que era nos últimos andares. E era muita 
escada. Então aí a gente vai aprendendo uma coisa, né? Os obstácu-
los são para a gente ultrapassar. 

– Tem outras lembranças que o senhor gostaria de compartilhar 
de Furtado? Algo marcante... 
A característica principal era que sempre que ele se sentia desafiado 
agia para superar esses desafios. Para mim isso foi uma coisa que me 
marcou muito. Por exemplo, essa coisa que eu estou falando de ele 
subir a pé a escadaria mostra que muita coisa a gente pode fazer. Veja 
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o momento atual que a gente vive no Brasil. Isso, se você não tiver 
força para superar, saber que é um momento numa trajetória, você 
sucumbe. 

– O senhor viveu a Sudene com Celso e a Sudene sem Celso 
Furtado. O senhor poderia falar um pouco sobre esses dois 
tempos?
Eu fiquei [na Sudene] até 1971. Em 1971, eu fui para a Bahia. O 
interessante dessa ida a Bahia é que eu fui dirigir um projeto de desen-
volvimento regional no Recôncavo Baiano. E o regional ensina muito a 
importância da diversidade. Depois, trabalhando fora do Brasil, é que 
eu me dei conta da diversidade. A diversidade é uma riqueza! Ninguém 
é condenado por ser diverso. Então, vivendo em vários países, é que eu 
consolidei o que eu tinha aprendido na Sudene de Celso: a importân-
cia da diversidade. Não tinha receita pronta; você tinha que construir 
mesmo. Cada momento era um momento de construção. Otamar fala, 
em seu livro, de um Grupo de Planejamento e Ação Regional, o GAPA. 
E recordou o que era o GAPA. Eu tive a sorte de ser responsável pelo 
GAPA. Foi um momento de riqueza muito grande. Aprendi, com o 
GAPA, que as políticas não podem ser iguais para todos. 

– O senhor disse que depois veio a compreender melhor essa 
coisa da diversidade quando esteve fora...
Antes do período fora do Brasil, tive um período muito importante 
para mim, na Bahia, durante sete anos. Lá, a gente teve a oportunidade 
de criar uma empresa de desenvolvimento regional. E o que a gente 
fez? Primeiro, a importância da formação de pessoas, que aprende-
mos, todos, com Celso. Mas não de qualquer pessoa, mas de pessoas 
identificadas com os propósitos do desenvolvimento. Uma coisa que a 
gente sempre tratou durante esses sete anos foi que é mais importante 
você ter uma causa, ter pertença, ser ligado a esse processo, do que 
qualquer outra coisa. Para mim isso se consolidou na vivência inter-
nacional. É um outro ângulo de você ver as coisas, né? 

– Nesta experiência internacional Celso também, de algum 
modo, esteve na sua vida? 
Ele me acompanhou a vida toda, porque os livros, enfim... Por que é 
que eu fui para fora do Brasil? Fui trabalhar num negócio chamado 
IICA – Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura. 
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Eu nunca imaginei que iria para o IICA. Eu optei pelo IICA, porque 
isso me dava a oportunidade de usar uma coisa que eu aprendi na 
Sudene, que foi a liberdade de trabalho. Temas, assuntos, tudo isso. 
Eu aprendi dessa forma. Mais do que isso. Eu exercitei dessa forma. 
Quando eu voltei para o IICA aqui [no Brasil], o meu trabalho foi nos 
estados do Nordeste. Eu nunca me afastei. O foco sempre foi esse. 
Eu voltei para a Bahia, trabalhei na Paraíba, trabalhei no Rio Grande 
do Norte, trabalhei no Maranhão. E mais, aprendi uma coisa, que eu 
devo à formação original, inicial, de Celso Furtado, que foi a impor-
tância da formação, que não é só de organizar pensamento, mas é 
formar pessoas mesmo. Quando eu falo formar, falo nisso aí. Nessa 
vertente. Não é só algo acadêmico. É um projeto de vida. Aprendi 
isso. E as coisas que fiz fora do Brasil foram em cima disso. Eu traba-
lhei muito em toda a América Latina. Foi praticamente em todos os 
países. Inclusive no Haiti, imagina. 

– Em todos eles trabalhando com políticas de desenvolvimento? 
Sim, trabalhando com políticas públicas de desenvolvimento agrá-
rio, com um enfoque territorial. Porque umas das coisas importantes 
para mim foi compreender a importância do território como iden-
tidade política das pessoas. As pessoas se identificam com o lugar. 
As pessoas são mais o lugar onde elas vivem do que qualquer outra 
coisa. A gente começou a trabalhar com essa questão do território e 
era a continuação de um trabalho que começamos na Sudene, nada 
diferente. Claro que você vai evoluindo, e o seu pensamento vai evo-
luindo, enfim. Mas essa vivência, mais de caráter internacional, foi 
para redescobrir as identidades, que têm a ver com o lado cultural. 
Então, quando eu regressei ao Brasil, voltei com o firme propósito de 
trabalhar a questão das identidades associadas aos lugares de origem 
das pessoas. Aos espaços que as pessoas ocupavam nos lugares. Por 
isso foi muito fácil compreender o Maranhão.

– Por essa perspectiva... 
Compreender, por exemplo, o vizinho, o Piauí. Você encontra um 
camarada que diz que é primeiro brasileiro, depois ele diz o lugar de 
onde ele veio, o território de onde ele veio. Aí ele vai numa escala ...

– “Eu sou lá do sítio mesmo!” (risos)
Exatamente. Ele vai nessa escala e chega no lugar e diz “eu sou daqui”. 
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– “Sou lá de Cajazeiras, de São José 
dos Espinharas”. 
Ser de Cajazeiras é uma identidade. 
Não é a do geógrafo. Outra coisa 
interessante, eu acho que o pri-
meiro trabalho de regionalização do 
Nordeste a gente fez com, não sei 
se você conhece, Manuel Correia de 
Andrade. Quando éramos do GAPA, 
em busca dessa identidade, nós fizemos uma regionalização, acho 
que foi primeira vez na Sudene, e tratamos de aprofundar o conceito 
de “regional” associado aos lugares e ao pertencimento das pessoas. 

– Isso nos anos 1960 ainda? 
Anos 60, com Manuel Correia de Andrade. O que a gente fez foi uma 
regionalização do Nordeste. Mas o trabalho de identidade veio por 
outra vertente. Para mim já veio mais quando eu regressei ao Brasil. Aí 
eu comecei a trabalhar com identidade. Veja uma coisa interessante. 
No fundo, a Sudesul não deu certo porque não tinha identidade. O 
Sul é o Sul. 

– Para o senhor, qual a maior contribuição de Furtado? 
Nessa trajetória toda, eu comecei a perceber que, muito mais do que 
as técnicas do planejamento – e as técnicas são fundamentais – teve 
a contribuição que Celso deu ao desenvolvimento das políticas, etc. 
Mas ele partiu desse sentimento de pertencer, que leva a uma série 
de desdobramentos, que eu acho que é fundamental. Porque eu 
aprendi o que é pertencer quando entrei na Sudene. Até hoje eu sou 
de Pernambuco, do agreste pernambucano. 

– De que padece o desenvolvimento rural hoje? De que padecem 
as políticas de desenvolvimento?
Eu acho que o território continua a ser o elemento central, pelo 
menos para a discussão de política. Eu acho que fora do território o 
problema é você chegar a uma identidade territorial. Uma vez che-
gada à identidade territorial – porque eu trabalhei muito com isso, eu 
não consigo me desligar – uma coisa que aprendi na Sudene, foi que 
ela [a identidade territorial] pauta a vida da pessoa. 

Eu acho que o território continua a 
ser o elemento central, pelo menos 
para a discussão de política públi-
cas. Eu acho que fora do território 
o problema é você chegar a uma 
identidade territorial.
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– Para o senhor, o que não funcionou na Sudene de seu tempo 
teve a ver com a falta de institucionalidade...?
A Sudene se viu compelida a criar 23 empresas de economia mista 
porque era possível, com essas empresas, chegar aos territórios. 
Outro dia eu estava falando sobre isso. Qual foi a razão de a Sudene 
chegar a 23 empresas de economia mista? Na época, o que é hoje 
empresa pública, era de economia mista. Era um tipo de economia 
que mesclava a importância do governo com o Estado. O que levou a 
isso? Foi a forma que encontraram de trabalhar território. 

– Qual é a leitura que o senhor faz das políticas públicas hoje? 
Eu acho que não tem. Você encontra ainda em alguns estados, mas 
são manifestações... acabou mesmo. Se você me perguntar se é possí-
vel recuperar, eu digo que é, mas não vejo [como]. 

– O governo Lula-Dilma, de certa forma, resgatou o ideal 
desenvolvimentista? 
 Não. Foi outra forma de abordagem. Embora eu reconheça todos os 
avanços, tudo isso aí, acho que não. Pelo menos a eleição de Dilma se 
deveu a isso, aos avanços. Eu tinha muita esperança e perdi.

– O senhor acha que estamos no labirinto? 
Eu não sei. Eu não sei se é um labirinto. Falar de labirinto talvez não 
seja o mais adequado. Mas muita gente acha que é um labirinto. Mas 
eu não sei se é... 

– No seu ponto de vista, a gente ainda pode fazer alguma coisa? 
Eu acho que sim. Embora com todas essas dificuldades, com esses 
percalços todos, não devemos perder as oportunidades. Isso faz a 
gente ter uma responsabilidade, que é buscar esses passos, essas pos-
sibilidades, essas alternativas.

– Que mensagem o senhor deixa? Olhando para o seu legado... 
Olhando para o meu legado, eu simplesmente diria o seguinte: não 
seria possível a existência sem o legado de Celso Furtado, pensando 
no desenvolvimento, sobretudo. Imagine o Nordeste sem Furtado. 
Seria um vazio essa história toda. 




