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Adalberto Arruda*

Celso tinha uma proposta de mudança que não era de 
violência; era um processo de mudança, digamos assim, 
democrática. Ele acreditava que era possível fazer a mudança 
social. A análise que ele fazia no grande documento Uma 
política de desenvolvimento econômico para o Nordeste 
é que o Brasil era um arquipélago econômico-social, que 
tinha regiões com níveis diferenciados de desenvolvimento, 
e que isso era ruim para a integração nacional. Era preciso 
solidarismo. Isso que nós chamamos hoje de solidarismo, 
Celso chamava de integração nacional, integração social e 
econômica, e dizia que essa integração só podia ser feita 
com uma ação forte governamental. 

* Entrevista realizada em 07/11/2014, no contexto das atividades do Procondel (Sudene 
– UFPE), por Angela Nascimento, mestre em Ciência da Informação, e Fernando 
Weller, cineasta, doutor em Comunicação pela UFPE, professor e Coordenador ad-
junto do Departamento de Comunicação da mesma universidade, e cedida aos orga-
nizadores da Trilogia Celso Furtado: a esperança militante. 
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Celso Furtado queria mudar o Brasil 
promovendo a integração nacional

Adalberto Arruda Silva1 realizou, aos 25 anos, o que considerava ser 
o sonho dos jovens recém-graduados de sua época, início dos 

anos 1960: ingressar na Sudene. Formado em Direito e motivado pelo 
idealismo da chamada justiça econômica, o pernambucano foi sele-
cionado, entre mais de 250 jovens, e participou do curso de Técnico 
em Desenvolvimento Econômico (TDE)2 da instituição. Dentre os 
professores, destaca Celso Furtado, superintendente da Sudene; 
Gilberto Freire; Aníbal Pinto Santa Cruz; Isaac Kerstenetzky; e Luiz 
Vasconcellos. A Sudene era forte administrativamente e ligada direta-
mente à Presidência da República. Sob a liderança de Furtado, tinha 
como objetivo promover a integração nacional e, por consequência, 
mudar o Brasil.

A proposta, recorda-se Silva, era de um processo de mudança de-
mocrática, não violenta; Celso Furtado enxergava o Brasil como um 
arquipélago econômico-social, com regiões em diferenciados níveis de 
desenvolvimento. A integração nacional seria social e econômica, e de-
pendia de ação governamental forte para reverter a tendência de rela-
ções exploratórias entre economias fortes e fracas, com prejuízos para 
a região menos desenvolvida. Tratava-se de um projeto nacionalista, de 
grande sentido social, que galvanizava a juventude da época e defendia 
planejamento e, de certa forma, a estatização. Não pretendia acabar 

1 Advogado (Faculdade de Direito do Recife - UFPE), Economista (UNICAP), Técnico 
em Planejamento e Desenvolvimento (Nível de Pós-graduação Especialização, 
Curso CEPAL/ BNDES/ Sudene em 1962).  Atividades Profissionais: Sudene/Recife 
( 08.1962 a 31.12.1964), Consultor de Empresas em Projetos Técnico-financeiros de 
Empresas, Assessoria em Direito Tributário e Incentivos Fiscais (01.03.1965/Maio 
1985); Professor Universitário por contratos temporário de trabalho (UNICAP e 
UFPB), Técnico da Sudene (reintegrado como anistiado político, de agosto de 1985 
a Dezembro de 1990. Profissional liberal e assessor técnico da FIEPE (1992/96) e 
Diretor da Associação Comercial de PE (2003/2013). Pernambucano. Membro da 
União Brasileira de Escritores (PE) e articulista de jornais.

2 TDE – curso oferecido pela Sudene à maioria de seus técnicos, para que pudessem 
dispor de mesma linguagem sobre o desenvolvimento. Os técnicos eram profissio-
nais agrônomos, advogados, médicos, engenheiros, arquitetos, entre outros. 
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com o setor privado, e nem estatizar ou socializar toda a economia. 
Pretendia um tipo de experiência mista, semelhante ao que acontece 
atualmente na China.

A liderança técnica de Furtado também podia ser percebida nas 
reuniões do Conselho Deliberativo da Sudene (Condel), um órgão 
de decisões estratégicas de desenvolvimento econômico regional, 
com repercussão nacional, e um importante fórum político no país. 
Participavam das reuniões sete governadores (posteriormente nove), 
ministros da área econômica, representantes do Estado Maior das Forças 
Armadas, do Banco do Brasil e do Banco do Nordeste. O secretário do 
Condel, que preparava as pautas submetidas às deliberações, era o su-
perintendente da Sudene, naquela ocasião, o próprio Furtado, que acu-
mulava, também, o cargo de ministro do Planejamento. Silva participou 
de algumas reuniões do Condel, enquanto técnico da Sudene.

Em 1964, Adalberto Silva teve parte do sonho interrompido devido 
ao golpe militar. Celso Furtado foi exilado. Uma injustiça lamentável, 
na opinião do pernambucano, exilar um homem patriota, humanista, 
afável, que queria o bem de todos e do Brasil. Francisco de Oliveira, 
um dos assessores diretos de Furtado, foi preso. Muitos outros colabo-
radores foram presos, torturados, demitidos ou recolhidos, como ele 
mesmo, que ficou 15 dias recolhido, incomunicável, para responder a 
uma auditoria na Secretaria de Segurança Pública sobre os conteúdos 
ministrados aos municípios nordestinos em atividades de capacitação 
da Sudene. Meses depois, no final de 1964, foi afastado da instituição 
por “incompatibilidade ideológica para o exercício do serviço público”. 
O retorno à Superintendência só ocorreu em 1985, com a Segunda Lei 
da Anistia, no período da redemocratização do país. Confira, a seguir, 
a entrevista concedida por Adalberto Arruda Silva aos pesquisadores 
Angela Nascimento e Fernando Weller, em novembro de 2014, no con-
texto das atividades do Procondel3. 

(Milena Barros Marques dos Santos)4

3 O Procondel (http://procondel.sudene.gov.br/) foi o projeto de preservação e dis-
ponibilização do acervo do Conselho Deliberativo da Sudene Condel, período 1959 – 
2000, realizado pela Sudene em parceria com a Universidade Federal de Pernambuco 
entre 2013 e 2016, e tinha como meta a preservação desse acervo e a universalização 
do seu acesso, coordenado pelo professor doutor Marcos Costa Lima e pela profes-
sora mestra Angela Nascimento. 

4 Jornalista, Mestranda em Desenvolvimento Regional (PPGDR UEPB), Especialista 
em Gestão Pública, documentarista
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Entrevista

– Eu queria pedir ao senhor para que falasse um pouco da sua 
trajetória até chegar à Sudene, a origem do senhor, como é que 
foi a sua formação?
Olha, eu sou formado em Direito. Terminei o meu curso em 61 e logo 
em seguida achei por bem iniciar um curso de Economia. Prevalecia 
no meu entendimento e naquela época, de uma certa forma, um valor 
social de que a verdadeira justiça era a justiça econômica: ter acesso 
aos bens econômicos que permitisse viver com dignidade e bem 
estar. E esse era um assunto que a sociedade discutia muito bem, 
discutia isso na dimensão dos chamados ‘ismos’ da época, e atraía 
muito a juventude. Eu já trabalhava num escritório de advocacia 
e na área trabalhista, quando aparece o edital abrindo a oportuni-
dade de trabalhar na Sudene. Me inscrevi, apresentei um trabalho. 
[Tinha] mais de 250 inscritos. Participamos de um curso de seleção 
e treinamento. Terminamos 27, dos quais 4 ou 5, aproximadamente, 
eram vindos de outros estados. Fui selecionado e foi desta forma que 
ingressei, atraído então pelo ideal de trabalhar na Sudene, que era 
uma coisa muito forte para os jovens que terminavam o curso supe-
rior naquela época.

– O senhor é nascido aqui em Pernambuco?
Sou nascido aqui em Pernambuco. Sou pernambucano, formado 
na Faculdade de Direito do Recife e fazia o curso de Economia na 
Universidade Católica de Pernambuco, na então UNICAP. 

– Queria que falasse um pouco mais sobre a imagem da Sudene, 
como era a imagem da Sudene entre os jovens, entre os 
funcionários?
Olha, a imagem da Sudene era muito forte. Eu acredito que o grosso, 
a melhor parte da juventude universitária, sonhava trabalhar na 
Sudene. Eu preferi trabalhar na Sudene a ingressar na carreira do 
Poder Judiciário, do Ministério Público. A imagem social [da Sudene] 
era mais forte. Eu vivenciava o idealismo da chamada justiça econô-
mica, aquilo também me motivava. Não era a auri sacra fames, a fome 
sagrada por dinheiro, que talvez o Poder Judiciário e o Ministério 
Público proporcionassem algo mais. Não seria muito mais, porque 
a Sudene já oferecia condições bem favoráveis de remuneração 
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naquela época. Fui selecionado e pude trabalhar, então, no chamado 
Departamento de Assistência Técnica em Formação de Pessoal 
(DATFP). Participei de alguns programas, dos quais alguns me dei-
xam a lembrança muito forte, como, por exemplo, um programa 
de assistência técnica aos estados e municípios. Eu tinha usufruído 
de conhecimentos naquele curso de desenvolvimento econômico, 
que foi um curso intensivo, conforme eu já disse. Começaram 94 
e terminaram 27. Esse curso intensivo nos dava cadeiras de desen-
volvimento econômico, de teoria do desenvolvimento econômico, 
tendo como professores Celso Furtado, Gilberto Freyre e Aníbal 
Pinto Santa Cruz, um chileno que era uma das maiores expressões, 
digamos assim, da escola cepalina latinoamericana. O presidente do 
IBGE, Isaac Kerstenetzky, na época, desculpa a pronúncia, também 
foi nosso professor, a exemplo de Luiz Vasconcellos, que era um téc-
nico da FAO, da ONU, especializado em agricultura e abastecimento, 
que terminou ficando aqui no Nordeste e foi um dos responsáveis 
pela estruturação das centrais de abastecimento de todo o Brasil, 
que começaram aqui no Nordeste com a experiência da Sudene. 
Então, esse programa foi um programa forte, conforme eu dizia, 
onde eu pude participar de treinamento dado aos então secretários 
de prefeitura, que era um cargo, digamos, fixo, efetivo, estraté-
gico para as administrações municipais daquela época, segundo a 
estrutura organizacional oficial vigente. Pude visitar várias cidades 
do interior de vários estados do nordeste: Bahia, Sergipe, Alagoas, 
Pernambuco, Paraíba, Ceará, Rio Grande do Norte, e ministrar aula 
de desenvolvimento econômico. Conto aqui uma particularidade: a 
minha função era dentro de uma programação, digamos assim, mais 
objetivamente técnica, ministrada pelo então Instituto Brasileiro de 
Administração Municipal – IBAM, dirigido por um pernambucano, 
simpaticíssimo e muitíssimo competente, Diogo Lordello de Mello. 
Ele era responsável pela parte técnica - legislação municipal. Foi 
integrada a esse curso, por solicitação da Sudene em parceria com 
o IBAM, a cadeira de Teoria do Desenvolvimento Econômico, com 
o seguinte conteúdo: o que é desenvolvimento econômico; filosofia 
do desenvolvimento econômico; diferença entre [desenvolvimento 
e] crescimento econômico, que implicava em busca de cidadania, 
de igualitarismo, de saúde, de educação para todos; o que era a pirâ-
mide social; mudança social; o que é o estruturalismo. E aqui, agora, 
eu faço uma confissão: eu fui questionado num inquérito policial 
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para prestar conta dessas ‘perigosas aulas’ de então dita comuniza-
ção, que não tinham nada disso; era Teoria do Desenvolvimento que 
eu passava. Paguei o preço por essas coisas. São coisas que a gente se 
lembra e que a gente se orgulha, porque acredito que foi um serviço 
que prestei com o maior esforço, e pelo conteúdo das coisas que me 
eram passadas e que eu transmitia, de grande validade para a cidada-
nia, para a educação da sociedade... Motivação e eficientização dos 
serviços públicos, que receberam entendimento equivocado, defor-
mado, obscurantista das autoridades de um governo autoritário, que 
sucedeu a Celso Furtado, na Sudene.

– Eu queria que o senhor falasse mais sobre esses dois momen-
tos: o momento anterior ao golpe militar de 64, e o momento 
do golpe militar. Qual foi o impacto para a instituição e para 
essa  concepção de desenvolvimento do Nordeste?
Olha, eu acho o seguinte: a Sudene dita de Celso Furtado deve ser 
analisada em separado em relação a Sudene das suas demais fases. 
Eu diria que aquela era uma Sudene histórica. Alguns defendiam até 
que aqueles projetos dele ficassem na prateleira, porque havia ali, eu 
não diria tanto, uma formação de quadros internos que resistiram 
bravamente e seguiram, apesar das limitações impostas pelo poder 
autoritário, procurando fazer o possível, o melhor, para cumprirem a 
sua missão institucional. Mas diria que naquela época tinha um ethos 
diferenciado. Você veja que Celso tinha uma liderança muito forte. 
Era um homem que já tinha 12 anos de experiência internacional 
em órgãos das Nações Unidas e tinha uma inteligência excepcio-
nal. Posteriormente, veio a ser cogitado para o Prêmio Nobel de 
Economia e foi professor, durante 21 anos, da Sorbonne. Isso já é 
uma referência importante para dizer quem era Celso. “Formação 
Econômica do Brasil’ é um dos livros sapienciais e mais importante 
da teoria econômica, produzida no Brasil. Celso tinha uma liderança 
muito forte, e recebeu apoio daquilo que havia de mais progressista 
dentro da sociedade brasileira. Ele era articulado com intelectuais, 
sobretudo com aqueles que formavam a linha de esquerda, que o 
apoiavam bastante. A gente sabe que naquela época o mundo viven-
ciava muita mudança, muita contradição. A gente diria que era a 
época dos ‘ismos’, da descolonização, digamos assim, na África. Era a 
época em que o socialismo soviético procurava apresentar ao mundo 
o que ele pretendia: uma capacidade de competir com o sistema 
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capitalista e oferecer progressos sociais econômicos, que, [como] 
depois se viu, era muito conflituoso todo esse processo. Mas, na 
época [o que] passava para a juventude era uma imagem de sucesso. 
Eu lembro, por exemplo, do livro ‘Paz no Mundo’, de Jorge Amado, 
que era um stalinista. Ele foi à União Soviética e voltou encantado. 
Eu acho até que exageradamente, apresentando a sociedade da 
então União Soviética como sendo uma sociedade extremamente 
avançada e com muitos progressos. Não diria a perfeição; não era 
essa a expressão que ele usava, mas galvanizava a juventude. Era a 
época em que Cuba, o governo de Fidel Castro, então revolucionário, 
tinha derrubado, aqui bem perto de nós, a ditadura sanguinária de 
Fulgêncio Batista... Isso também se discutia muito no Brasil. Aqui 
também se pleiteava reformas sociais. Nós tínhamos grandes orado-
res, digamos assim, que defendiam o socialismo. Cito aqui um que 
é meu parente, Francisco Julião. Vocês são jovens, mas Francisco 
Julião era um homem que assumia, digamos, a tribuna num comício 
público (não havia televisão) e discutia as questões sociais nacio-
nais. Eu dou um exemplo, dentre outros. Ele, como marxista que 
era, moldava o discurso em cima da teoria da luta de classe. Debatia, 
por exemplo, a questão das prostitutas: “Brasil, 500 mil prostitutas, 
todas elas filhas de operários e camponeses.” Aí ele desenvolvia toda 
uma tese: “aquela jovem que entrou na prostituição fora a moça filha 
de um camponês que veio trabalhar numa família da cidade, que foi, 
às vezes, estuprada pelo patrão, pelo filho do patrão, e volta para 
casa grávida e o pai a expulsa de casa. Essa moça termina os seus 
dias na periferia das cidades de médio porte, de grande porte, como 
prostituta, extremamente explorada, com uma vida muito curta, 
entrando até na criminalidade.” Era isso que se discutia em palan-
que, coisa muito diferente da temática discutida nos palanques de 
hoje. A juventude era galvanizada, correta ou incorretamente por 
esse tema, e eu estava nesse contexto. Celso tinha uma proposta de 
mudança que não era de violência; era um processo de mudança, 
digamos assim, democrática. Ele acreditava que era possível fazer 
a mudança social. Reclamava, no grande documento que produziu, 
“Uma Política de Desenvolvimento para o Nordeste” que o Brasil era 
um arquipélago econômico-social, com regiões com níveis diferen-
ciados de desenvolvimento, e que isso era ruim para a integração 
nacional. Era preciso solidarismo. Isso que hoje nós chamamos soli-
darismo, Celso chamava de integração nacional, que era a integração 
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social e econômica. Essa integração só podia ser feita com a ação 
forte governamental. Dizia que sendo o Nordeste uma economia 
fraca e o centro-oeste uma economia forte, as relações econômicas 
entre elas tendia a assumir caráter de relações exploratórias, com 
prejuízo para a região menos desenvolvida. A mudança, então, só 
seria possível com ação estatal forte. E fez uma análise muito con-
sistente, muito bem fundamentada estatisticamente, analisando o 
período 48 a 56. As estatísticas disponíveis já diagnosticavam uma 
diferença de nível de renda per capita nordeste-sudeste de 1 para 
2, e, fazendo as progressões, considerando a taxa de crescimento, a 
do Nordeste era muito inferior. Então, o seu projeto era um projeto 
nacionalista, era um projeto de grande sentido social, que galvani-
zava a juventude da época. Foi nesse projeto que eu embarquei e 
me envolvi. Dei o máximo de mim até onde pude. Fiquei na Sudene 
até 31 de dezembro de 64, quando fui afastado, segundo o meu pro-
cesso, por “incompatibilidade ideológica para o exercício do serviço 
público”, por determinação do então general Cordeiro de Faria.

– Eu queria lhe perguntar como é que foi esse processo do 
afastamento, e qual foi o impacto do golpe militar na vida ins-
titucional da Sudene, cotidiana e institucional.
Olha, eu acho que foi muito forte. O projeto de Celso na Sudene 
era um projeto de mudar o Brasil promovendo a integração nacio-
nal. Ele, além de superintendente da Sudene, foi também o primeiro 
ministro de Planejamento do Brasil, que elaborou o primeiro Plano 
Trienal de Desenvolvimento. Celso foi convidado pelo governo par-
lamentarista e ficou lá, aproximadamente, um ano, acumulando as 
atribuições também de superintendente da Sudene, que, na época, 
era uma instituição extremamente forte. Bom, basta dizer que era 
ligada diretamente à Presidência da República. Os chamados itens 
de recursos constantes do orçamento da Sudene não caíam em exer-
cício findo; ficavam sempre disponíveis para aplicação no Nordeste. 
Essa era uma garantia que não havia para nenhum outro dispositivo, 
em nenhum outro orçamento brasileiro. E nós tínhamos, também, 
o nosso Plano Trienal, que foi o primeiro Plano Diretor, aprovado 
em 1961 e, também, elaborado por Celso Furtado. Veio o sistema de 
1964. Em relação à Sudene eu acho que foi muito violento, muito 
forte. Primeiro, a expulsão de Celso Furtado para o exílio, que foi 
uma injustiça lamentável. Ele era um patriota, um homem que 



187

queria o bem do Brasil, um homem afável, um homem humanista, 
que queria o bem de todos... Prisão de Francisco de Oliveira e Celso 
Furtado expulso do país. Muitos dos seus colaboradores também 
foram presos. Eu quero dizer que eu também participei, fui reco-
lhido em certo momento, 13 de agosto de 1964. Em meu birô de 
trabalho fui procurado por dois beleguins da Polícia Civil dizendo 
que o general Salvador Batista do Rego me convocou para compare-
cer a uma audiência na Secretaria de Segurança Pública, na Rua da 
Aurora. Permaneci lá 15 dias incomunicável, inclusive com os meus 
pais, para responder a uma audiência. Mas não apenas eu. Diversos 
colegas responderam a questões controversas. Eu fui acusado de 
comunizar a região Nordeste com aqueles cursos pelos municípios. 
A Sudene, que mexeu com muita coisa trazendo ideias novas, defen-
dia a teoria do planejamento e uma certa forma a estatização. Celso 
montou 13 sociedades de economia mista no Nordeste, porque ele 
não pretendia acabar com o setor privado e nem estatizar toda a 
economia, e nem tampouco socializar a economia. Ele queria um 
tipo de experiência mista, como hoje mais ou menos acontece na 
China. Então criou 13 sociedades de economia mista para a eletrifi-
cação rural do Nordeste; perfuração de poços; para a pesca (Penesa 
do Nordeste S/A) ...Incrível! A tese era que o setor privado não tinha 
a capacidade técnica, econômica e organizacional para exercer esses 
trabalhos e a sociedade não podia esperar. O setor público tinha que 
assumir essa responsabilidade, quem sabe, adiante podendo pas-
sá-las de retorno ao setor privado. Essas eram as ideias de Celso. 
E como ele era desenvolvimentista, tinha pressa. Organizava e se 
dedicava a essas sociedades em tempo integral, sem a preocupação 
de ganhar dinheiro. E não se viu em nenhuma delas acusação de 
corrupção, porque as pessoas se dedicavam, e repito, dentro um 
ethos que tinha como Celso o referencial. Celso tinha uma disciplina 
muito grande e conseguia passar isso para todos os seus liderados. 
Alguns especialistas, servidores da Sudene, para se integrarem com 
as universidades ministrando cursos, só faziam isso com a assinatura 
pessoal dele, para evitar abusos. Ninguém poderia, digamos, liberar 
a seu talante, entende? Repito, [havia] necessidade, por exemplo, na 
área de economia. Na Universidade Católica, a cadeira de planeja-
mento chamava cadeira de fomento econômico, porque era assim 
que se chamava em Portugal salazarista. A palavra planejamento era 
uma palavra proibida, porque era a palavra que se dizia na União 
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Soviética. Era um equívoco terrí-
vel! São conceitos completamente 
diferentes, que sociedades, mesmo 
capitalistas avançadas, já tinham 
incorporado. Mas nós estávamos 
atrasados para sequer nos situarmos 
no patamar de sociedades, digamos 
assim, referencialmente capitalis-
tas na linguagem econômica. Havia 
um atraso econômico, tecnológico e 
social no Nordeste, entende? Então, 
como eu ia dizendo, [sobre] esse projeto que era essencialmente 
desenvolvimentista, Celso dizia que o mais importante do que ter é 
ser, mais importante do que ser é construir, é fazer. Porque fazer é 
uma forma de ser. Ser e fazer estão conjugadamente, ninguém tem 
valor essencial pleno se não for também um construtor. Celso pas-
sava também essas lições. Pois bem, eu quero lembrar que a Sudene 
destinava sempre recurso para fortalecer o capital da Chesf, e, com 
isso, a Chesf poder ampliar a oferta de energia elétrica para a região. 
Celso dizia que era um insumo estratégico e era preciso se antecipar 
a demanda. O setor privado não tinha condição de atender a essa 
necessidade social, daí que o setor público tinha que ocupar esse 
espaço. Então [a Sudene] foi violentamente, digamos assim, agre-
dida pelo sistema, que não compreendeu, embora, é fato, que alguns 
setores militares esclarecidos valorizaram a Sudene. Eu lembro que 
os generais que ocuparam a Sudene, já depois do governo militar, 
tiveram um comportamento respeitável, sem dúvida, embora num 
contexto global difícil e completamente diferenciado. Até porque, 
no dizer de alguns, a chamada “limpeza” já havia sido feita em 1964, 
quando foram demitidos muitos companheiros. Então foi muito 
forte. Mas eu faço aqui algumas confissões. O Celso não pertencia 
ao partido comunista, não pertencia a nenhum partido político, está 
certo, mas havia um núcleo do PCB [dentro da Sudene]. O PCB não 
tinha, naquela época, a [proposta de] ação de mudança pela violência, 
mas, sim, a partir de processos, digamos, democráticos, com partici-
pação no debate acadêmico, no debate pela mídia, e, sobretudo, no 
parlamento, de maneira firme e determinada. Mas esse setor dentro 
da Sudene não chegou a ser notado, não chegou no chamado Partido 
Comunista Brasileiro, mas foi muito forte a repressão dentro da 

Celso dizia que o mais importante 
do que ter é ser, mais importante 
do que ser é construir, é fazer. 
Porque fazer é uma forma de ser. 
Ser e fazer estão conjugados, e 
ninguém tem valor essencial pleno 
se não for também um construtor.
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Sudene. Digo porque a Sudene de Celso, por conseguinte, era aquela 
Sudene com aquele ethos, com aquela visão de querer a sociedade de 
economia mista, de construção, de dialismo, de unidade, de traba-
lho, de pensar no Nordeste no Brasil e no mundo também.

– Eu não entendi, o senhor falou que não foi desmontado o quê?
Não, eu quero dizer que os integrantes do chamado Núcleo do 
Partido Comunista da Sudene foram presos individualizadamente, 
mas estruturalmente o pessoal não conseguiu trabalhar. Ainda rema-
nesceram companheiros depois de 1964, ainda permaneceram alguns 
companheiros dentro da própria Sudene. Foram demitidos, alguns 
presos, torturados, e alguns até se suicidaram por sequelas de tor-
tura... Dou aqui o exemplo de Rivadavia Braz de Oliveira, que saiu 
completamente desestruturado depois de uma tortura sofrida aqui 
nos espaços em que essas práticas miseráveis eram exercidas. Ele se 
suicidou atirando-se de uma ponte do Rio Parnaíba, apesar [de ser] 
pai de dois filhos. Tem exemplos, também, de outros colegas que  se 
desestruturaram psicologicamente vítimas de tortura. A prisão em 
si já é uma violência, mas a prisão num estado ditatorial é simples-
mente uma coisa apavorante, porque você fica à mercê de qualquer 
beleguim torturador, cruel e endoidecido, fica à mercê dessas figuras 
monstruosas.

– O senhor disse que assistia algumas reuniões do CONDEL, o 
senhor ia na qualidade de técnico? E assim, como é que eram?
Olha, a estruturação da Sudene foi muito feliz, de uma certa forma, 
quando criou o chamado Conselho Deliberativo (Condel), que era o 
órgão que tomava as decisões estratégicas para a Secretaria Executiva 
cumprir. O superintendente da Sudene era o secretário do Conselho 
Deliberativo, o homem que preparava as pautas e as matérias técnicas 
que eram submetidas às deliberações do Conselho. Esse Conselho, 
sem dúvida, passou a se constituir no segundo maior fórum político 
do país, depois do Congresso Nacional. Veja que ele era formado 
por nove governadores, o estado maior das forças armadas, minis-
tros da área econômica, o Banco do Brasil e o Banco do Nordeste. 
Ali eram tomadas grandes decisões de interesse do desenvolvimento 
econômico regional, com repercussão nacional. Era muito bom para 
a região a existência do Condel. Lamentavelmente a Sudene passou 
a não dispor, como não dispõe mais hoje em dia, das reuniões desse 
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Conselho. Preparavam-se as matérias já bem negociadas e, sob a 
liderança técnica de Celso, elas eram apresentadas ao Conselho. Era 
um órgão técnico da magna importância e de grande sentido para o 
que foi a Sudene da época de Celso. Era um verdadeiro poder que se 
contrapunha ao poder de Brasília. Porque o Nordeste, conforme os 
estudos do próprio Celso, era menos desenvolvido e transferia recur-
sos para a região centro sul. Segundo os diagnósticos, nós tínhamos 
limitações de recursos naturais: 2/3 do Nordeste é cristalino e na 
região semiárida a precipitação pluviométrica é baixa e irregular. Em 
algumas regiões chove apenas 600 milímetros por ano, mas às vezes 
esses 600 milímetros caem em um, dois meses, e a gente fica dez 
meses sem chuva. E os solos também não são solos profundos; tam-
bém são em grande parte cristalino. E na região da mata, também, 
há muitas limitações de qualidade de solo. Muito bem, se estima 
que naquele período de 1948 a 1956, segundo os estudos do próprio 
Celso, o Nordeste transferia, por mecanismo cambial, cerca de 24 
milhões de dólares para apoio e desenvolvimento do centro sul do 
país. Mas esse não era o único mecanismo de transferência de renda 
do Nordeste para o sul, porque nós éramos superavitários na balança 
comercial, e esse superávit ficava com o governo. Ele utilizava para 
fazer importação de máquinas e equipamentos, ou de insumos que 
eram drenados para a região centro sul. Vamos mais ainda: o câmbio 
na época era câmbio diferenciado. Você tinha uma taxa de câmbio 
para importação de máquinas, uma taxa de câmbio para turismo, 
uma taxa de câmbio para importação de bens e consumo. A importa-
ção de máquinas era extremamente subsidiada, e esse subsídio ficava, 
obviamente, naquela região onde estava sendo implantado os novos 
núcleos de desenvolvimento industrial do país. Nós aplaudimos esse 
processo de desindustrialização da região Sul. No Nordeste temos, 
também, um núcleo de indústria forte. Esse núcleo era considerado 
por Celso essencial para o nosso processo de desenvolvimento, tanto 
para equilibrar o país, como, sobretudo, para gerar emprego. A gente 
hoje questiona: a indústria gera pouco emprego.  Mas ela tem um 
efeito multiplicador muito grande na área de serviços. Na área de 
desenvolvimento da tecnologia a indústria tem efeitos, digamos 
assim, como os forward linkages de que falava Hirschman, record 
linkages and forward linkages, os efeitos para trás, no sentido de 
adquirir matéria-prima regional e fomentar, digamos, a produção 
de matéria-prima regional, inclusive sob a orientação tecnológica da 
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própria indústria; e os efeitos para frente, no que tange a oferta de 
bens essenciais à comunidade, no transporte desses bens e outros 
efeitos para frente, exceto na prestação de serviços complementares: 
vigilância, alimentação, transporte, consumo, renda, efeito multipli-
cador, etc.. Por conta disso ele propunha transferência, via os Planos 
Diretores, de recursos do orçamento para compensar essas perdas, 
que Celso fundamentava estatisticamente de forma irrespondível.  
Estatísticas que tinham por força da sua verificabilidade apoiamento 
no Congresso Nacional.

– O senhor saiu em 64?
Eu saí da Sudene em 64.

– Depois da Sudene qual foi a atividade?
Olha, eu vivi fora do estado de Pernambuco. Tentei montar aqui um 
escritório de consultoria jurídica e também na atividade econômica, 
mas dois dos meus sócios tiveram 48 horas para deixar a cidade, por-
que uma autoridade do sistema autoritário disse que não poderia 
garantir pela segurança física deles, tendo em vista a ação dos milita-
res. Eu quero dizer que isso é o espaço das ditaduras. A gente quando 
vive da democracia não vive isso. Entendeu? Podia até declinar o 
nome dessas pessoas: um era o Ulrich Hoffmann e o outro Natanias 
von Shosten, que também tinham sido dos quadros da Sudene. Eles 
tiveram 48 horas para deixar o Recife e o fizeram assustados, porque 
suas vidas estavam em risco. Também fui desaconselhado a deixar 
o Recife, mas terminei deixando. Fiquei dois anos e meio em São 
Paulo, trabalhei em Manaus, e trabalhei, também, no Rio Grande 
do Sul. Esse período foi muito bom num certo sentido. Dessas coi-
sas todas reuni boa experiência. Trabalhei na Honda, em Manaus, e 
depois voltei e me instalei aqui em Pernambuco. Eu não me interessei 
em retornar ao serviço público na primeira Lei de Anistia, mas na 
segunda eu resolvi aderir e aceitar o processo. Retornei, juntamente 
com diversos outros companheiros, na segunda Lei da Anistia e tive a 
honra de participar da Sudene por mais nove anos, atuando, ao todo, 
quase dez anos e pouco.

– E como foi essa volta?
Essa volta se deu, repito, com a segunda Lei da Anistia, em 1985, já 
com a redemocratização. Eu voltei para o cargo que [já] tinha ocupado 
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antes, de técnico em desenvolvimento. O que é um cargo de técnico 
de desenvolvimento? Celso criou uma espécie de tropa de choque 
para o cargo de técnico de desenvolvimento. Eu tinha uma carteira 
especial que me dava poderes para solicitar informações a qualquer 
repartição pública estadual ou federal, de natureza estatística, por-
tando-se como técnico em desenvolvimento. Eu guardo comigo essa 
carteira ainda como uma recordação. Então, nós pertencíamos a esse 
quadro. Eu retornei , mas logo depois esse quadro foi transformado. 
Tive a oportunidade de participar de muitas atividades com a expe-
riência que pude reunir trabalhando para o setor privado e, também, 
para o magistério. [Pude] oferecer a minha contribuição comple-
mentar dentro de um contexto diferente, já na fase da democracia 
restaurada no Brasil, que foi para mim um motivo de honra e de satis-
fação, tendo me aposentado em 1992.

– Como é que o senhor avalia a atuação da Sudene nesse período 
de redemocratização até os anos 90?
Olha, como sabemos, o setor público brasileiro, nesse período de 
governo ditatorial e de redemocratização, não chegou a receber 
aquele mesmo tributo de respeito, de apoiamento que tinha na 
época de Celso Furtado. Conforme eu dizia, a proposta do Celso 
tinha muito de estatizante, mas reservando o seu espaço para o 
setor privado também desempenhar a sua função, reconhecendo a 
eficiência e a eficácia desses dados do setor privado. E repitamos: 
sempre preocupado com as soluções pacíficas dos problemas e dos 
conflitos sociais, sempre democráticas e sempre pelo diálogo, um 
diálogo evidentemente objetivo, forçado, conclusivo. Não o diálogo 
pelo diálogo. Agora, digo que já nesse contexto diferente a Sudene 
exerceu um papel muito positivo também para a região. Lamentei 
muito a sua desativação em 2001, resultado de equívocos, alguns da 
própria Sudene, e outros, sobretudo, de pessoas de fora da Sudene. 
Equívocos da Sudene, vou dizer um deles: nós mantivemos por 
muito tempo uma parceria com a Sudam, que para nós foi muito 
desgastante. Eu dou aqui alguns exemplos: a Sudam aprovava proje-
tos para o setor primário, digamos, projetos agropecuários, de mais 
de 300 mil hectares de terra, inclusive permitia, na época, a ante-
cipação de recursos de incentivos fiscais antes da contrapartida de 
recursos próprios que o empresário deveria aportar para receber esse 
recurso. Não era procedimento da Sudene. Aqui os projetos do setor 
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agropecuário, além de poucos, eram limitados em tamanho, bastante 
limitados. Se não me engano, inicialmente, eram 21 mil hectares; 
depois caiu para 12 mil hectares. E eram poucos. Nós pagávamos o 
preço de sempre, no Congresso Nacional, termos de apoiar, digamos 
assim, as propostas da Sudam. Eu recordo aqui uma atribuição que 
o superintendente me deu, certa vez, de ir a uma reunião em Belém 
do Pará. Sudene e Sudam juntas. Quando eu fiz a exposição do que 
eram as nossas diretrizes e as nossas medidas em relação às pre-
cauções para se administrar incentivos fiscais com mais rigor, com 
mais cuidado, para evitar qualquer desvio, eu fui tremendamente 
incompreendido e criticado pelo pessoal, sobretudo pelos empresá-
rios presentes. Senti até um clima de, mais do que anismitosidade, 
quase de ameaça, e resolvi sair de Belém do Pará um pouco às pres-
sas, preocupado com a minha segurança pessoal. Eu relatei esse fato 
ao superintendente. Não obstante a isso, mantivemos a parceria que, 
em meu ver, foi prejudicial para a nossa imagem. Houve fenôme-
nos desse tipo que pagamos um pouco pelo pecado dos outros. O 
grande erro do presidente Fernando Henrique Cardoso foi desativar 
a Sudene. Fez isso em cima de relatórios precipitados. Eu assisti uma 
coisa terrível na época. Foi um daqueles críticos da Sudene, o depu-
tado federal José Pimentel, aliás, senador José Pimentel. Então do 
quadro do Banco do Nordeste que fez aqui essa confissão, digamos 
assim, vergonhosa. Quero lhes dizer que quando nos encontramos, 
que ele me estendeu a mão, e eu fiz questão de negar um aperto de 
mão a ele, ostensivamente.

– O senhor acha que havia também uma espécie de manipula-
ção da opinião pública, de campanha negativa em torno da 
Sudene? Enfim, atendendo a interesses políticos da época.
Eu acho que sim. Os recursos eram limitados. Eu não trabalhava na 
área de incentivos fiscais; trabalhava numa outra área, mas acompa-
nhava, porque se discutia muito [essas questões] dentro da Sudene. 
Sem dúvida isso existiu. É certo que os recursos eram limitados. Não 
atendiam a todo mundo. E de uma certa forma alguns grupos se insi-
nuaram muito, de maneira muito forte, para utilizar incentivos da 
Sudene aprovando um, dois, três projetos... Havia a proposta dos téc-
nicos da casa, que para cada grupo empresarial só se podia aprovar 
um projeto, e, tendo ele concluído esse projeto com sucesso, pode-
ria se apoiar um segundo. Essa diretriz do aconselhamento não foi 
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acolhida pela alta direção da casa. Isso foi ruim para a imagem da 
Sudene também, entre outros fatores. 

– O senhor voltou aqui foi?
Eu voltei aqui em 1985, depois da segunda Lei da Anistia.

– 1985. Como era esse prédio em 1985?
Olha, esse prédio em 1985 já estava aqui.  Funcionavam aqui algu-
mas outras repartições. Não só do Banco do Brasil, [mas] repartições 
internacionais também.  Mas, digamos, 70% [do prédio] eram ocu-
pados pelos quadros da Sudene. Está certo? Eu quero dizer que a 
Sudene tinha uma estrutura muito forte. Ela tinha escritórios em 
todos os estados do Nordeste e a proposta inicial era, realmente, 
constituir-se num setor, numa sociedade de economia mista. Todas 
elas [sociedades de economia mista criadas ela Sudene] tinham sede 
aqui no prédio. Muitas delas foram desativadas, ou quase todas foram 
desativadas pelo governo autoritário. Mas havia muita efervescên-
cia e muita modificação na casa. Havia também muitos equívocos 
e muita frustração. Eu, por exemplo, faço aqui um depoimento. Eu 
ia ao refeitório da casa de camisa e gravata e os colegas, às vezes, 
vestidos descuidadamente, arrastando sandálias japonesas pelos cor-
redores. Fui criticado pessoalmente, pela minha vaidade de querer 
andar de gravata dentro de uma repartição, quando aqui se devia, 
pelo clima, se trabalhar com maior liberdade. Eu digo: “vocês jamais 
me encontrarão aqui pelos corredores tomando um cafezinho numa 
xícara de plástico e muito menos como tu estás aí, com a barriga de 
fora e arrastando uma sandália japonesa.” Disse a eles: “jamais.” Eu 
era assessor do superintendente. E isso aconteceu também em inci-
dentes, evidentemente, que foram poucos casos como esse que eu 
estou contando. Na generalidade, o comportamento era respeitoso e 
produtivo, dos companheiros da casa. Mas como eu recebi esse tipo 
de provocação e acinte, nessa oportunidade acho que devo fazer tam-
bém esse depoimento, porque isso também existia. 

– Como é que o senhor avalia a questão do desenvolvimento 
regional nesse momento atual? E até fazendo, também, uma 
avaliação da Sudene hoje. 
Eu acho o quadro muito complexo. Eu lhes digo que eu não tenho 
muita clareza. Entendeu? Eu acho que nós temos ainda o problema 
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do desenvolvimento regional, as carências especiais da região. Eu 
participei do grupo de trabalho da Sudene na Assembleia Nacional 
Constituinte, em 1988. Nós fizemos, ao meu ver, um bom trabalho, 
com a sistematização dentro do texto constitucional das diretrizes 
de se promover a redução das desigualdades regionais, e, inclusive, a 
inserção de instrumentos para a redução dessas desigualdades, com 
a hipótese de subsídio. Tudo isso está na Constituição. A sistemati-
zação das macrorregiões está na Constituição, em grande parte pelo 
trabalho que era dirigido pelo meu saudoso companheiro Antônio 
Carneiro Leão, de cuja equipe eu fiz parte trabalhando em Brasília. 
Agora, conforme eu ia dizendo, essa necessidade atual é complexa. 
Nós precisamos, realmente, de um tratamento ainda diferenciado 
para, sobretudo, assegurar recursos do governo federal para os 
projetos estratégicos da região. É inexplicável e injustificável que 
um projeto como a Transnordestina ainda não esteja [concluído]. 
Considere que o Porto de Suape é um porto sem ramal ferroviário. 
É inadmissível! É quase impensável que um porto com a dimensão 
de Suape, os propósitos de Suape, não tenha ramal ferroviário. E nós 
estamos sem ramal ferroviário há quase 20 anos. Depois, para a pri-
vatização para o setor empresarial, isso é inestimável. É preciso um 
encaminhamento mais rigoroso para esse caso, como também para o 
da transposição de bacias [do Rio São Francisco], processo que está 
atrasado, tem retoques técnicos a serem realizados. Vamos dar um 
exemplo: Adutora do Oeste. Aqui no estado de Pernambuco, onde 
há cerca de 48 municípios que precisam da água do São Francisco 
para terem condições de estabilidade para o abastecimento humano 
de suas populações... Tudo isso está atrasado, inexplicavelmente, e 
a Sudene sem força para agir, inobstante a boa vontade e ação, às 
vezes desesperada, dos superintendentes. Os governadores tam-
bém passaram a assumir posições, digamos assim, conflitantes, cada 
um defendendo a brasa para a sua sardinha, querendo a promoção 
pessoal dos seus estados, perdendo a visão regional. Isso que não 
acontecia na época de Celso Furtado, tanto pelo contexto político 
como pela liderança que Celso tinha entre os governadores. E essa 
divisão, essa posição que, como é que a gente poderia dizer, fisioló-
gica desses governadores, impede que os grandes projetos regionais 
tenham o tratamento adequado, com prejuízo para todos os estados. 
Esse é um contexto político.
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– Quais são as condições que o senhor imagina para que se 
retome essas condições dos anos 60, de Celso Furtado? O que 
falta hoje para que a gente tenha um projeto semelhante?
Olha, eu tenho amigos que acham que o projeto Sudene já acabou 
e que ela deveria ser colocada na prateleira para ser julgada pela 
história. O contexto é outro, diferente. Passou a época dos ‘ismos’, 
aquela época, digamos assim, de uma utopia social, que hoje não 
se vive mais. Nós estamos vivendo uma época diferenciada, de eco-
nomia virtual, por exemplo, que catequiza os jovens pelo inusitado 
da tecnologia, como se isso fosse a solução dos problemas materiais 
do mundo, quando em meu ver não é. Os grandes problemas mate-
riais do mundo ainda são alimentação, energia, meio ambiente, e 
água, fundamentalmente. Pensar que 800 milhões de pessoas estão 
no mundo morrendo de fome, e que é preciso ainda produzir ali-
mentos... Água é o que falta em São Paulo, falta no Nordeste e no 
mundo inteiro [temos] guerras por água. As denúncias de que no 
Oceano Pacífico se formam ilhas de resíduos plásticos de milhões 
de quilômetros quadrados, assustam. De vez em quando se pesca 
uma baleia cachalote... O Instituto de Desenvolvimento da França, 
num Congresso que houve há pouco, tomou conhecimento [que], no 
Equador, foi pescada uma baleia com 20 quilos de plástico no estô-
mago. E o albatroz levando, no bico, tampas de garrafas de plástico 
para alimentar os seus filhos? ... Quando se abre a barriga de um 
filhote de albatroz na Ilha de Galápagos está cheia de tampas de gar-
rafas plásticas... O mundo vive esses problemas e nós não podemos 
nos perder na metástase desses problemas virtuais, esquecendo dos 
problemas reais da sociedade. A sociedade vive isso. Estamos num 
contexto diferenciado. Essa é a minha visão do mundo. 

– Então, o senhor discorda de quem acha que a Sudene não ia 
ficar...?
Eu acho que a Sudene histórica de Celso coube naquele momento. 
Era uma proposta correta, chamada, digamos assim, de Fantasia 
organizada, como o próprio Celso a chamou. Depois, ele publicou um 
outro livro onde a chamou de a Fantasia desfeita. Mas aquela fantasia 
organizada eu acho que deve ficar na prateleira para ser estudada. 
Mas, convenhamos, também, ela teve sentido no seu contexto his-
tórico, onde podia caber com uma força que realmente tinha, e que 
poderia ter sido maior, não fora o obscurantismo e o egoísmo, que 
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são componentes da personalidade 
humana, e em especial do sistema 
que eu chamo auri sacra fames, que 
é a fome sagrada pelo dinheiro.

– Quando o senhor vem a esse 
[prédio]...
Olha, devo dizer que a chamada 
Sudene histórica que eu vivenciei 
com aquela força da juventude, com 
aquela força que o americano pode-
ria dizer, no coração selvagem da 
vida, aos 25 anos, não era aqui, era 
no outro prédio. Mas já retornando na segunda Lei da Anistia, quero 
dizer que esse prédio foi feito na época do governo autoritário, sem 
dúvida com propósitos respeitáveis, mas não sei se corretamente. A 
visão era para ter grandiosidade, ter expressividade, a monumenta-
lidade de um castelo. Entrei aqui com muito respeito. É um prédio, 
é certo [feito], pela seriedade dos quadros que aqui encontrei, das 
pessoas que aqui estavam, pretendendo fazer o melhor, cumprir a 
missão institucional da casa.  

– Doutor Adalberto, veja só: esse esvaziamento da Sudene passa 
pela ausência dos antigos diretores... porque depois disso 
começou o Pró-Nordeste, o Pró-Terra... começaram esses pro-
jetos todos determinados pelo governo federal, e a Sudene 
apenas fazia o papel de mediador, talvez. É como se ela não 
tivesse decidindo mais, não tivesse a interlocução dos pares 
dentro do Conselho... Seria isso?
É, a professora Angela levanta essa questão de projetos que vem de 
fora para que a casa os absorva e os conduza. Alguns, com certa ade-
rência, digamos, regional, mas precisando receber, por parte da casa, 
já que essa é a sua missão, o seu detalhamento, o seu aperfeiçoa-
mento, a sua exata adequação... projetos esses que foram empurrados 
de Brasília para cá. Quando se enfraqueceu, o Conselho Deliberativo 
da Sudene era o quê? Era a concentração de poderes em Brasília. 
O ministro do Interior, o ministro da Integração Regional punha 
no seu Gabinete aquilo que deveria ser discutido aqui no Conselho 
Deliberativo da Sudene. Isso foi um verdadeiro crime, que eu não 

Eu tenho amigos que acham que 
o projeto Sudene já acabou e que
ela deveria ser colocada na prate-
leira para ser julgada pela histó-
ria. O contexto é outro, diferente. 
Passou a época dos ‘ismos’, pas-
sou aquela época, digamos assim, 
de uma utopia social, que hoje não 
se vive. 
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digo contra o Nordeste, mas contra o Brasil, porque desenvolver o 
Nordeste é desenvolver o Brasil: impedir que os problemas da região 
pudessem ser discutidos no Conselho Deliberativo, aperfeiçoados, e, 
sobretudo, aprovados para serem executados com maior motivação, 
com mais sentido de responsabilidade. Aquilo era ponto de honra 
para eles. Aquela questão de honra que estava no projeto original da 
Sudene quando os Planos Diretores eram elaborados e defendidos, 
isso, de fato, enfraqueceu o órgão. Sem dúvida, essa super concen-
tração de poderes em Brasília enfraqueceu a região em prejuízo da 
ineficiência da instituição, em prejuízo dos interesses, repito, regio-
nais e até nacionais.

– A Sudene acreditava que com a Constituição de 88, que o 
senhor participou ativamente, pudesse ter um papel maior, 
não é? Isso não aconteceu.
Verdade. Foi uma última tentativa de sistematizar as ações regionais, 
mas a Constituição Brasileira, chamada Constituição Cidadã, também 
trouxe fortalecimento para os estados e sinalizou para os governado-
res dos estados que eles podiam se afirmar isoladamente. Cada um 
procurou, de certo modo, defender a sua sardinha isoladamente, sem 
pensar no coletivo regional, com perdas para todos.  

– E hoje, como é que fica esse desenvolvimento regional?
Olha, o quadro é complexo. Eu acho que Sudene ainda tem uma missão 
importante que são esses incentivos fiscais de redução de imposto de 
renda, ou incentivos relacionados com outros tributos que ela ainda 
pode administrar. Eu acho que a Sudene tem uma atribuição muito 
forte também na distribuição do Fundo Constitucional do Nordeste, 
que é administrado pelo Banco do Nordeste, e que tem que se adequar 
às prioridades regionais. Eu acho, entre outras coisas, o CREDAMIGO 
cobrava até pouco tempo uma taxa de juros muito alta, e isso não pas-
sava pelo Conselho Deliberativo da Sudene. Ora, o Conselho tinha 
representante também dos trabalhadores, trabalhadores no setor pri-
mário, secundário e terciário, e também dos empresários. Passasse 
isso no Conselho Deliberativo, os trabalhadores teriam estudado isso 
com mais vagar, levado o assunto a apreciação dos demais conselhei-
ros e ajustado esse programa, assegurando benefícios adequados para 
esses segmentos social na utilização desse recurso, que é um recurso 
oficial, que o banco tem a custo zero, que é o recurso do Fundo 
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Constitucional, Artigo 159, Inciso 1º, 
se não me engano, letra B, letra C, 
da Constituição Federal. Recursos 
destacados do imposto de renda e do 
IPI, que são impostos federais, que se 
destinam aqui ao Nordeste. Precisam 
ocupar com mais força esse espaço, 
o que é difícil porque só através do 
Conselho Deliberativo que é possível 
se fazer. E o Conselho Deliberativo 
tem dificuldades de se reunir em vir-
tude, digamos, do personalismo dos 
governadores, que a sociedade toda 
constata isso. Perde a região, e perde 
o estado, e o povo desses estados. É a 
minha visão. Certo?

–  O Conselho de antes também tinha nuances,  diferenças 
de partidos, e mesmo assim, havia coesão. Hoje, além desse 
personalismo de que o senhor falou, tem as diferenças parti-
dárias, mas os conselheiros não têm aquele interesse comum 
e não enxergam mais isso como um fórum. O que a instituição 
poderia fazer, na sua visão?
Olha, como está se podendo fazer, digamos assim, tem um pensa-
dor que diz: “resisti brava e dignamente, resisti”, fazer o possível com 
dignidade como está se pretendendo fazer, e tentar avançar, sere-
namente, mas de forma firme, buscando ocupar esses espaços como 
esse, de melhor administração do fundo, de financiamento do FNE. 
Certo?

– Eu queria só fazer uma última pergunta: o que o senhor acha 
que deveria ficar para a história? Já que a gente está fazendo 
o registro histórico sobre a Sudene. O que o senhor acha que 
deveria ficar, digamos, registrado nessa memória aqui, da 
Sudene?
Eu acho que um tributo de reconhecimento ao que foi a Sudene his-
tórica de Celso Furtado. Foi um projeto especial, elaborado para o 
Nordeste e para o Brasil, no sentido de melhorar a sociedade bra-
sileira, em primeiro lugar, com a maior integração nacional. E, 

Quando se enfraqueceu, o 
Conselho Deliberativo da Sudene 
era o quê? Era a concentração de 
poderes em Brasília. O ministro do 
Interior, o ministro da Integração 
Regional... cada um punha no seu 
Gabinete aquilo que deveria ser 
discutido aqui no Conselho...Isso 
foi um verdadeiro crime, que eu 
não digo contra o Nordeste, mas 
contra o Brasil.



200

também, buscando motivar as pessoas dentro de um ethos bem forte 
de objetivação com interesse de compromisso ético com os interesses 
sociais, única maneira de se mudar a sociedade. Porque é como diz 
José Saramago, o verdadeiro progresso não é o progresso material; 
é o progresso moral. E sem o progresso moral não haverá progresso 
material efetivo, ou satisfatório. Bom, era o que eu tinha a dizer, não 
sei se valeu a pena, mas...
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Leonides Alves da Silva Filho*

A Sudene foi uma instituição que ordenou o processo e 
criou na região um tratamento de desenvolvimento para os 
problemas do Nordeste. Anteriormente, o único tratamento 
que tinha de enfoque de política era o aumento da oferta 
d´água, que era o grande papel do DNOCS. A Sudene con-
tribuiu para gerar uma mentalidade, um tratamento e uma 
abordagem global em termos de desenvolvimento dos 
problemas da região. Todo enfoque era dar um tratamento 
global e evitar o pires na mão, a nível do governo central.
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* Entrevista realizada em 14/12/2014, no contexto das atividades do Procondel (Sudene 
– UFPE), por Angela Nascimento, mestre em Ciência da Informação, e Fernando 
Weller, cineasta, doutor em Comunicação pela UFPE, professor e Coordenador ad-
junto do Departamento de Comunicação da mesma universidade, e cedida aos orga-
nizadores da Trilogia Celso Furtado: a esperança militante. 
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O Nordeste e um instrumento de 
desenvolvimento regional

O piauiense Leonides Alves da Silva Filho é bacharel em administra-
ção pela Escola Brasileira de Administração Pública da Fundação 

Getúlio Vargas (EBAP/FVG) e bacharel em direito pela Universidade 
Federal de Pernambuco (UFPE). É professor aposentado da UFPE. 
Integrou os quadros técnicos da Sudene por mais de 30 anos e durante 
este período ocupou diversas comissões, diretorias, foi Superintendente 
de Desenvolvimento Social, de Infraestrutura e Superintendente 
Adjunto. Também chegou a ser consultor das Nações Unidas (em 
Caracas e em Lima) e da Vice-Presidência da República.

No início da fundação da Sudene compôs seu Conselho Deliberativo 
como Secretário de Planejamento do Estado do Piauí, período que 
passou a conviver com Celso Furtado e a ser influenciado pelo intelec-
tual paraibano na sua forma de pensar e de atuar sobre o planejamento 
e sobre a questão do desenvolvimento do Nordeste.

Durante a sua trajetória profissional o professor Leonides orga-
nizou, coordenou, apresentou e publicou diversos trabalhos técnicos e 
científicos em eventos (congressos, simpósios, colóquios, seminários) 
nacionais e internacionais, sempre envolvendo as temáticas do plane-
jamento, do desenvolvimento do Nordeste e do papel da Sudene nesses 
processos. Destaques para os livros: “Sudene 50 anos: uma abordagem 
política, institucional e administrativa” (2009) e “Piauí: uma política 
de desenvolvimento” (2010). Também foi Coordenador do Movimento 
Acorda Nordeste (MANO) e Presidente do Instituto Nacional de 
Administração para o Desenvolvimento (INAD), com sede em Recife.

Em reconhecimento a longa e profícua carreira pública, o professor 
Leonides recebeu várias homenagens, inclusive da Câmara Federal em 
2016, pela passagem dos seus 80 anos, em razão da sua caminhada pú-
blica na Sudene e a pela sua atuação em pró do desenvolvimento do 
Nordeste. Recebeu, também, a Medalha do Mérito Joaquim Amazonas 
(2019), concedida pela Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional 
Pernambuco.
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A entrevista com o professor Leonides Alves foi realizada pelos 
pesquisadores Angela Nascimento e Fernando Weller, no contexto 
do Projeto Procondel (Sudene/UFPE)1. Começou com ele discorrendo 
sobre o seu percurso de formação, sua chegada e trajetória na Sudene. 
Afirmou que é produto da instituição, mesmo considerando que passou 
35 anos como professor da UFPE – ensinando disciplinas de “adminis-
tração para o desenvolvimento”. Disse que participou da Fundação da 
Sudene, integrando seu primeiro Conselho Deliberativo e que, a partir 
daquele momento, passou a ter muito contato com o pessoal de van-
guarda, como Celso Furtado e Naílton Santos. Terminada a gestão na 
Secretaria de Planejamento do Estado do Piauí, fez concurso e ingressou 
nos quadros técnicos da Sudene. 

Para o professor Leonides, a criação da Sudene não foi uma vontade 
pessoal do presidente Juscelino Kubitschek: ele foi pressionado a criá-la 
em função das secas simultâneas, do contexto internacional e, sobre-
tudo, das tensões sociais na região, destacando-se, nesse contexto, as 
Ligas Camponesas, comandadas por Francisco Julião, e a influência da 
Igreja Católica. Segundo ele, as tensões, “dentro de uma postura esquer-
dista”, também deixaram as elites dominantes receosas e temendo a 
quebra da estabilidade política e o não atendimento de seus interesses. 

De acordo com Leonides, os primeiros movimentos de desenvolvi-
mento no Nordeste se deram com a criação do DNOCS, a instalação 
da Chesf, a criação do BNDE (hoje BNDES) e a criação do Banco do 
Nordeste e, depois, a Sudene. Nessa perspectiva, explicitou que o de-
senvolvimento passou a ser entendido como o aumento do produto 
interno bruto, geração de emprego e renda “em decorrência da combi-
nação dos fatores de produção”. Historiciza o processo sociopolítico da 
criação da Sudene e a vinculação de Celso Furtado com esse contexto e, 
também, com a política de desenvolvimento do Nordeste. Aponta que a 
grande contribuição de Celso Furtado foi trazer a mudança do entendi-
mento sobre desenvolvimento que até então era visto, pela maioria dos 
profissionais da região, só pelo viés econômico. 

1 O Procondel (http://procondel.sudene.gov.br/) foi o projeto de preservação e dis-
ponibilização do acervo do Conselho Deliberativo da Sudene Condel, período 1959 – 
2000, realizado pela Sudene em parceria com a Universidade Federal de Pernambuco 
entre 2013 e 2016, e tinha como meta a preservação desse acervo e a universalização 
do seu acesso, coordenado pelo professor doutor Marcos Costa Lima e pela profes-
sora mestra Angela Nascimento. 
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Afirmou, ainda, que Celso Furtado trouxe para a Sudene muito da 
filosofia e da ação da CEPAL e acrescentou que a sua capacidade de 
negociação e articulação transformou o que era predominantemente 
planificação estatal, em uma ação planificadora global, envolvendo a in-
tegração entre o setor público e o setor privado. Na leitura de Leonides, 
Furtado incutiu essas ideias no corpo técnico da Sudene (o desenvolvi-
mentismo), mas tudo isso acabou profundamente comprometido com 
o golpe de 1964.

Indagado se a Sudene era um projeto avançado demais para a so-
ciedade na época, respondeu que “era extremamente avançado e que 
continua sendo”. Concluiu afirmando que o papel da Sudene no desen-
volvimento do Nordeste foi de “contribuir para gerar uma mentalidade, 
e um tratamento, e uma abordagem global em termos de desenvolvi-
mento dos problemas da região”.

(João Morais de Sousa)2

Entrevista

– A gente queria começar assim: o senhor contando a sua histó-
ria, a sua formação, como o senhor chegou à Sudene, como foi 
a sua longa caminhada, para começar.
Muito bem, inicialmente eu agradeço a oportunidade de estar aqui 
para conversar sobre o que para mim é extremamente gratificante: 
a Sudene. Eu sou produto daquela instituição, embora eu tenha 
também trabalhado na universidade (UFPE) como professor de 
administração para o desenvolvimento durante 35 anos. Eu sou da 
Sudene e da universidade. Já que você me pediu para dizer alguma 
coisa, vamos lá. Depois de ter terminado o curso de Administração na 
Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, eu fui para o estado do 
Piauí. Eu sou de lá. E lá nós criamos a Secretaria de Planejamento. Fui 
secretário da Fazenda, de Administração, do Planejamento. Tinha, 

2 Sociólogo, doutor em Sociologia e Professor Associado do Departamento de Ciências 
Sociais da UFRPE. Publicou livros e artigos sobre coronelismo, poder local, ensino 
de ciências sociais, o universo da seca, turismo e educação. Estuda, atualmente, as 
relações entre arte, cultura popular, cidadania e desenvolvimento sustentável
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por consequência, muito relacionamento com a Sudene. Porque na 
condição de Secretário de Planejamento eu era o representante do 
Estado no Conselho Deliberativo. Todo mês eu vinha aqui, tinha 
muito contato, o tempo todo, com Celso Furtado, com os outros dire-
tores antigos, altamente competentes, como Naílton Santos, Juarez 
Farias, Marcos Lins... Todo esse pessoal de vanguarda. Mas [eu vinha] 
na condição de conselheiro, defensor dos interesses do estado do 
Piauí. 

– Então, doutor Leonides, nesse momento o senhor era do 
Conselho, mas como e quando o senhor passou para o outro 
lado do campo, por exemplo?
Quando houve a mudança política do governador, que eu trabalhava 
para o governador vencedor, que embora fosse meu amigo também, 
o famoso político nacional Petrônio Portella Nunes, eu resolvi fazer 
uma experiência de desenvolvimento global e escolhi a Sudene. A 
Sudene estava em concurso, em duas etapas. Na etapa I, nós tínha-
mos que apresentar um trabalho para julgamento, e eu apresentei um 
trabalho sobre desenvolvimento agrário no Nordeste. Passando na 
primeira etapa, eu então fiz a segunda e também fui aprovado, mas 
a gente só era admitido se fizesse um curso de técnico em desenvol-
vimento, de seis meses. Era a condição final para admissão. E aí eu 
cheguei à Sudene, inicialmente, como técnico. Mas nessa conversa 
eu gostaria de enfatizar os aspectos políticos institucionais e admi-
nistrativos da instituição e tentar tirar algumas lições, já que é um 
depoimento com ênfase histórica. O primeiro aspecto que eu gosta-
ria de ressaltar é que a Sudene não surgiu por uma mera vontade do 
presidente Juscelino Kubitschek. O presidente foi induzido a criar 
uma instituição de desenvolvimento regional para o nordeste. Por 
quê? Na década de 1950, havia uma fermentação social no Nordeste, 
incontrolável. Nós tínhamos aqui, comandados por Francisco Julião, 
as Ligas Camponesas, que faziam uma grande mobilização social. As 
tensões sociais aumentavam, secas periódicas assolavam a região, a 
Igreja se movimentou no sentido de tentar forçar uma tensão maior 
do governo federal para o Nordeste, e, ao lado disso, havia uma fer-
mentação nacional e internacional no sentido de começar a tratar 
os problemas sob o enfoque do desenvolvimento. Desenvolvimento 
entendido como aumento do produto interno bruto, e, simultanea-
mente, geração de emprego e renda em decorrência da combinação 
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dos fatores de produção. Então vejam: o primeiro sinal de instituição 
de desenvolvimento do Nordeste foi a criação da Chesf por Getúlio 
Vargas, em 1945, e que foi instalada em 1948, tendo como sede o 
Rio de Janeiro. O primeiro presidente da Chesf foi Apolônio Sales. 
A Chesf, em 1954, lançou a primeira grande usina: inaugurou Paulo 
Afonso, com 180 MW. O governo foi muito criticado, na época, por-
que achava que tinha feito um investimento de mais para consumo 
de menos. Em seguida, no plano internacional, foi criada a Cepal, a 
Comissão Econômica para a América Latina, em 1948. E aí se iniciou 
todo um processo de tratamento dos problemas econômicos dentro 
de um enfoque de desenvolvimento. A Cepal tinha uma abordagem do 
processo que na época se chamava planificação do desenvolvimento. 
A ação planificadora era centrada basicamente na intervenção do 
Estado; não era na atividade privada. Mas as tecnologias se desenvol-
veram enormemente. No Brasil, em junho de 1952, foi criado o Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico (na época, BNDE), que 
surgiu como uma grande instituição de desenvolvimento. Um mês 
depois, em julho de 1952, foi criado o Banco do Nordeste do Brasil, a 
primeira instituição de desenvolvimento regional. Já havia o DNOCS, 
mas [atuando] dentro do enfoque de aumento da oferta da água, sem 
uma preocupação de desenvolvimento. Ao lado dessas duas institui-
ções, secas simultâneas aconteciam na região e as Ligas Camponesas 
cresciam rapidamente dentro de uma postura esquerdista, que era 
moda, e que hoje já não é mais. Então, as elites dirigentes começaram 
a ter receio do que estava acontecendo porque o não atendimento de 
certas pretensões socioeconômicas da região poderiam pôr em risco a 
estabilidade política nacional, já que nós tínhamos e temos, de certa 
forma, 1/3 da população brasileira. Aí, aparece a Igreja católica. Os bis-
pos promoveram uma reunião em Campina Grande, em 1956, e saiu 
uma carta registrando os principais fatos, exigindo uma posição do 
governo. Como decorrência da reunião de Campina Grande, também 
foi criado o Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste 
- o GTDN. E quem foi presidir esse grupo foi um grande paraibano 
chamado Aluízio Campos. Nesse tempo, 1956, Celso Furtado não 
estava no Brasil. Ele era secretário geral da Comissão Econômica para 
a América Latina no Chile. O presidente do BNDES era o Cleantho 
de Paiva Leite. Esse pessoal todo eu convivi com eles. Cleantho, 
então, convidou Celso para vir para o Brasil assumir uma diretoria do 
BNDE. Celso Furtado deixou a Cepal e admitiu vir para o BNDE numa 
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condição: de que na diretoria do banco ele tratasse, prioritariamente, 
dos problemas do Nordeste. Surgiu, aí, a vinculação de Celso com 
a política de desenvolvimento do Nordeste. Rapidamente, ele des-
pontou lá da parte técnica e assumiu o GTDN. Desde então, passou 
a receber diretamente do presidente Juscelino Kubistchek determi-
nações para tratar e encaminhar estudos do Nordeste. O quadro do 
Nordeste piorava assustadoramente. Em 1958, por iniciativa do depu-
tado pernambucano, olindense, Barreto Guimarães3, juntamente 
com a Igreja, houve a reunião dos bispos em Salgueiro, reunião muito 
agitada. Tem documentação sobre isso. E a partir dessa reunião...4

– Agitada por quê?
Extremamente agitada dentro de um contexto de tensão, de exigên-
cias, de demonstração de que a instabilidade socioeconômica da 
região estava incontrolável. Logo em seguida, teve uma seca enorme 
também em 1958. Em janeiro de 1959, para não entrar em muitos 
detalhes históricos, o presidente Juscelino convocou uma reunião, 
que foi realizada no Palácio Rio Negro, em Petrópolis. Convocou 
governadores, políticos, [e] fez uma análise inicial de todo o qua-
dro. Precisava tomar medidas urgentes, e convocou Celso Furtado. 
Celso fez uma exposição e apresentou as primeiras conclusões do 
GTDN. O presidente Juscelino determinou rapidez nos estudos e a 
apresentação de uma política para o desenvolvimento do nordeste 
o quanto antes. Acontece que a pressão sobre o presidente passou a 
ser extremamente forte. Em fevereiro do mesmo ano, ele convocou 
uma segunda reunião e, desta vez, no Palácio do Catete, no Rio de 
Janeiro. Para essa reunião ele convocou, inclusive, um membro da 
Igreja, o querido Dom Helder Câmara; convocou também os gover-
nadores, ministros, deputados, senadores. E nessa reunião, com base 
em sugestões do Celso Furtado, ele lançou a Operação Nordeste, 
conhecida como Openo. Era uma operação, não era um instrumento 

3 José Antonio Barreto Guimarães (1923-1997) foi deputado estadual em Pernambuco, 
Vice-governador, secretário de Estado, prefeito de Olinda e Conselheiro do Tribunal 
de Contas Estadual.

4 Na realidade, o Encontro de Salgueiro foi realizado pela Comissão da Área da 
Secas da Assembléia Legislativa de Pernambuco, sob o comando do Deputado 
Barreto Guimarães. Vide artigo http://procondel.sudene.gov.br/ArtigosDetalhes.as-
px?Id=1003. Já o Encontro dos Bispos aconteceu, o primeiro, em Campina Grande-PB, 
de 21 a 26 de maio de 1956; e o segundo, de 24 a 26 de maio de 1959, em Natal-RN.

http://procondel.sudene.gov.br/ArtigosDetalhes.aspx?Id=1003
http://procondel.sudene.gov.br/ArtigosDetalhes.aspx?Id=1003
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operativo para a promoção do desenvolvimento. Simultaneamente, 
ele criou o Conselho de Desenvolvimento do Nordeste - Codeno5, e 
designou Celso como secretário executivo. Qual é a primeira lição 
que eu gostaria de destacar para efeito de análise para pesquisadores 
e estudiosos? É que o Nordeste conquistou um instrumento de desen-
volvimento regional. Não foi uma dádiva política. Graças a tensão 
social e a fermentação que estava havendo naquela quadra, o governo 
foi induzido a partir para a criação de uma instituição, numa tenta-
tiva de acalmar a região e evitar problemas maiores. Mesmo porque, 
na época, o governo era extremamente criticado. Ele estava no auge 
da construção de Brasília, de centralização das ações governamentais 
prioritariamente em Brasília, o que era verdade. E, simultaneamente, 
ele estava concentrando políticas especiais em São Paulo, principal-
mente na instalação da indústria automobilística, que surgiu também 
por essa época. De forma que aí o Nordeste conquistou esse espaço, 
criando a Sudene.

– Doutor Leonides, então essas coisas aconteceram: encontro 
dos bispos, encontro em Salgueiro, Codeno, Openo, o Decreto 
para criar a Sudene. O senhor estava onde, se formando no 
Rio? Como é que a juventude estava vendo isso, percebia essa 
movimentação?
Angela, na época eu comecei o curso de administração no Rio em 
1956 e terminei em 1959. O nosso paraninfo, por coincidência, foi 
Celso Furtado, que eu não o conhecia. Acontece que eu sempre me 
interessei por esses aspectos. Eu fui do segundo curso de administra-
dores formados no Brasil. Não havia isso no Brasil. Havia o técnico em 
administração do DASP, do Departamento Administrativo do Serviço 
Público. Então, eu comecei na Fundação e sempre me interessei 
bastante por esses aspectos econômicos. Existia no Brasil uma ins-
tituição considerada de esquerda chamada ISEB – Instituto Superior 
de Estudos Brasileiros, com grandes nomes nacionais: Cândido 
Mendes, Nelson Werneck Sodré, um sociólogo famoso internacio-
nal chamado Guerrero Ramos. Havia lá no ISEB um jornal chamado 
Semanário. Para a minha sorte, eu fui aluno do Guerrero Ramos, do 

5 O Conselho de Desenvolvimento do Nordeste – Codeno foi instalado em 25 de abril 
de 1959, no Teatro Santa Isabel, no Recife-PE, com a presença do Presidente Juscelino 
Kubitschek.
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Aurélio Buarque de Holanda, autor do dicionário. Eles eram profes-
sores da Fundação Getúlio Vargas. Numa das aulas o Guerrero disse: 
“meu filho, você tem vocação de jornalista. Nós temos lá um jornal 
que está meio abandonado”. Eu digo: “eu não entendo disso profes-
sor”. “Não, mas não tem esse negócio de entender, não. O jornal é do 
Instituto. Tem um jornalista tal que orienta. Eu estou precisando de 
alguns alunos que no jornalismo a gente chama foca”. Então eu fui 
para o Semanário, e ali eu aprendi. Na época pesada do país, na época 
mais militarizada, esse jornal foi extinto etc. e tal. Mas aí eu era uma 
espécie de repórter amador. Por conta disso, eu vivi todos os proble-
mas ligados à administração fazendo o curso, e, também, como uma 
espécie de estagiário do Semanário na Fundação. Ainda por conta 
disso eu tive incursões na UNE, União Nacional dos Estudantes, 
que não foi na época do Clemente6. O Clemente é mais novo do que 
eu. Ele chegou depois. Na UNE, uma época lá, eu estava respon-
dendo, acho que como secretário geral, e convidei o governador do 
Piauí para ir lá fazer uma palestra. Não disse a ele que era do Piauí. 
Presidi a reunião, muito debate, muita crítica... O nosso governador 
era de uma linha de esquerda forte, tanto é que foi cassado muito 
rapidamente. No meio da coisa ele disse: “vem cá, você é do Piauí?” 
Eu digo: “sou”. Quase que eu dizia: “sou do Piauí, e daí?” Então ele 
disse: “olha, quando você terminar o curso me passe um telegrama. 
Eu te mando uma passagem, e você vai então a Teresina conversar 
comigo. Eu assumo no dia 1º de janeiro”. Por conta dessa conferên-
cia que eu convidei o governador para ir fazer, abriu assim... Aí eu 
cheguei à Sudene [também] por conta disso. Então, eu fui conver-
sar com o Chagas Rodrigues7, que já faleceu, e lá eu virei tudo, [até] 
dono da Rádio Clube de Teresina, que atualmente é quem retrans-
mite a Globo, e estive lá em alguns cargos. Na verdade, tem coisas na 
vida gente... Eu fui funcionário da Rede Ferroviária Federal durante 
90 dias, porque eu passei no concurso, assumi, mas aí o governador 
[do Piauí] me chamou. Eu conversei com ele e ele me convidou logo 
para ir lá: queria estruturar a Secretaria de Planejamento. A Sudene 
começava essa onda. Acabava de ser criada, estava quentinha. E a 

6 Clemente Rosas, técnico da Sudene (1963-1964 e 1985-2001).
7 Francisco das Chagas Caldas Rodrigues (1922 – 2009) Governador do Piauí (1959-

1962), Deputado Federal pelo Piauí (1951-1959; 1963-1969); Senador pelo Piauí (1987 
-1995).
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gente, para vocês terem uma ideia - é interessante, também, como 
lição na vida - tem que fazer opções, às vezes arriscadas, mas tem 
que fazer. Na Rede Ferroviária eu ganhava o triplo do que o Estado 
iria me pagar como secretário. O governador disse: “eu vou tentar a 
tua disposição com o Renato Feio”, que era o presidente da Rede na 
época. Mesmo ele sendo ligado ao João Goulart, ligadíssimo, presi-
dente que eu conheci também pessoalmente, ele não conseguiu que 
eu ficasse à disposição. E eu cheguei no Palácio, e o governador disse: 
“está aqui a negativa contra a sua disposição.” Eu: “governador, não 
tem problema, eu vou pedir demissão”. “Você vai pedir demissão?” 
“Vou. Governador, eu sou muito novo para estar preocupado com a 
aposentadoria”, foi a minha resposta para ele. Pedi demissão da Rede. 
Agora, não fiz à toa. Foi dentro de uma concepção de planejamento 
global e de longo prazo. Eu digo: “na Rede Ferroviária eu vou ficar o 
tempo todo fazendo cálculo de custo de transporte ferroviário. E vou 
me aposentar aí. Aqui não. Em terra de cego quem tem um olho é rei. 
Eu vou criar a Secretaria de Planejamento, vou participar da reunião 
da Sudene, quer dizer, vou estar em reuniões com o BNDE atrás de 
financiamento, Banco do Nordeste... É outro mundo”. 

– O senhor tinha quantos anos?
Tinha 23 anos e meio, eu me formei com 23 anos. 

– Então eu posso dizer, talvez, que o senhor foi o conselheiro 
mais jovem a participar das reuniões do Conselho Deliberativo 
da Sudene - Condel?
Eu acho que sim. Eu convivi com gente importantíssima: o general 
Afonso de Albuquerque, da ala esquerda do Exército; um grande 
amigo dele que também acabou sendo superintendente da Sudene, 
que foi o general Euler Bentes Monteiro, um dos melhores superin-
tendentes que a Sudene teve... Ao lado de Celso Furtado, eu reputo 
os dois melhores superintendentes da Sudene: o general Euler e o 
general Nilton, este último sem comparação. De forma que eu che-
guei na casa assim, no meio daquele bando de gente sabida... Tudo 
governador e eu ali ouvindo. O Chagas Rodrigues vinha muito pouco 
à instituição. 

 –Chagas Rodrigues era quem na Sudene?
Ele era conselheiro, governador do estado do Piauí.
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– Então o senhor vinha representando ele?
É, eu vinha representando o Francisco das Chagas Caldas Rodrigues, 
governador do Piauí. E o secretário executivo do Conselho era o 
Osmário Lacet. Eu tive muito com ele. Eu não tenho segurança, mas 
eu acho que foi na segunda reunião do Conselho. Eu estou em dúvida 
agora se foi na reunião do Conselho ou na reunião do Codeno, que 
o doutor Celso esteve lá, e lá eu conheci o Osmário, dei apoio, etc. e 
tal. Foi por aí. Agora, voltando à Sudene e as lições do ministro Celso 
Furtado. Como ele começou a operar? Chegou aí não havia nenhum 
entendimento de desenvolvimento. A maioria dos profissionais da 
região e até do Brasil não tratava o problema do desenvolvimento 
dentro de um enfoque global; só dentro do viés da economia. Então 
o doutor Celso partiu para alguns princípios básicos. Celso era um 
padrão extremamente austero. Ele falava com as pessoas de cima para 
baixo, guardava uma certa distância. É um depoimento pessoal. No 
JK8, por exemplo, quando ele entrava no elevador, se tinha quatro 
pessoas, o elevador subia direto para o 13º andar e só depois voltava 
distribuindo o pessoal. São coisas que não estão escritas. Então, isso 
não significava pernosticismo, orgulho. Era o estilo do cara. Até que 
a gente aceitava isso com muita tranquilidade. Mas, evidentemente, 
que ele começou: “eu tenho que conhecer o Nordeste”. Foi a estraté-
gia. “Então para eu conhecer o Nordeste, eu tenho que fotografar o 
Nordeste”. Aí passamos a ter o brutal programa de levantamento aéreo 
fotogramétrico feito na época por uma empresa que não existe mais 
chamada Cruzeiro do Sul. Então, o grande trabalho inicial foi hidro-
lógico, geológico, cartográfico, para a gente ter mapas e cartas que 
pudessem planejar e intervir sobre a realidade. Dentro disso a segunda 
linha foi: “tem que ter gente para fazer as coisas”. Foi outra grande lição. 
Ele vinha da Cepal e aí se articulou com ela. A Sudene montou um pro-
grama de formação chamado de TDE (Técnicos em Desenvolvimento 
Econômico). Qual era o objetivo da Cepal aqui no início? Qual era o 
objetivo disso? Celso queria que o advogado, que o economista, que o 
agrônomo, que o engenheiro, quando tratasse o problema do desen-
volvimento tratasse dentro de um enfoque global. O enfoque dele era 
criar um engenheiro do desenvolvimento e não um fazedor de estrada, 
às vezes sem nenhuma preocupação com o escoamento adequado [da 

8 Edifício JK, segunda sede da Sudene, na Av. Dantas Barreto, 315, Santo Antônio, 
Recife-PE.
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produção]. Então, tinha o engenheiro 
do desenvolvimento, o economista 
do desenvolvimento, o advogado do 
desenvolvimento, e não advogado 
com mentalidade de promotor, que 
ele não admitia. Ele dizia: “gente, 
advogado é para resolver problema, 
não é para me dizer o que eu não 
posso fazer! Vocês têm que ser profis-
sionais de fazer as coisas”. Então, eu 
sou produto desse curso. O Salmito9, 
que foi superintendente, fez o curso; o doutor Clemente Rosas foi 
meu colega de turma no curso... Então, faz levantamento aéreo foto-
gramétrico, treina pessoal e dá bolsa de estudo para as universidades 
que interessam à Sudene. A Sudene passou a dar bolsa de estudo para 
todos os alunos de Economia, de Agronomia, de Geologia, que eram 
as áreas consideradas mais prioritárias de curto prazo. Ele foi muito 
criticado no início por não ter dado prioridade à Educação. Não é 
verdade. Ele dizia o seguinte: “em um primeiro momento eu preciso 
ter quem planeje a Educação. Como se faz educação? Qual é o diag-
nóstico da educação?” Então ele montou, também, vários cursos de 
planejamento e programação educacional. Veio gente do mundo todo 
aí. Eu lembro, assim, de uns dez cursos de planejamento ao lado do 
de desenvolvimento. Agora, na estratégia montada, o outro segmento 
que ele adotou foi criar o mínimo de infraestrutura que pudesse trazer 
empresários. Por exemplo, nós não vimos um hotel de quatro estre-
las no Nordeste em 1960, nenhum. Então Celso procurou construir 
estradas básicas, garantir o mínimo de aparelhamento dos portos para 
poder dar vazão à produção... quer dizer, ele procurou fazer o possível 
para que o Nordeste tivesse condições mínimas de infraestrutura, para 
iniciar um processo sustentável de desenvolvimento.

– Doutor Leonides, o senhor acha que o projeto da Sudene era 
um projeto avançado demais para a sociedade da época, ou 
não?
Era extremamente avançado. Por que avançado? E por que conti-
nua avançado? Não existe no Brasil e, se duvidar, no mundo, uma 

9  Valfrido Salmito, nono superintendente da Sudene (1978 – 1984).

Qual era o objetivo dado pela Cepal 
aqui no início, qual era o objetivo 
disso? Ele [Celso Furtado] queria 
que o advogado, que o economista, 
que o agrônomo, que o engenheiro, 
quando tratasse o problema do 
desenvolvimento tratasse dentro 
de um enfoque global.
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instituição como foi a Sudene! Principalmente na sua concepção. Na 
hora que você coloca governadores, ministros da área econômica, 
Banco do Brasil, Banco do Nordeste... você junta tudo num bolo só - o 
processo decisório nacional e regional - e você obriga esse Conselho a 
desenvolver um raciocínio de desenvolvimento?! ... E Celso fazia isso 
com uma maestria impressionante! Cada reunião que a gente tinha 
com ele era uma aprendizagem de laboratório!

– O senhor disse que a Sudene foi um projeto muito avan-
çado para a época. É possível imaginar a Sudene sem o Celso 
Furtado?
Quanto a concepção da instituição, eu gostaria de fazer o seguinte 
comentário: a Sudene, sob o ponto de vista jurídico, é um ente 
único, composto por um Conselho e por uma Secretaria Executiva. 
Eles não existem separadamente, como se tentou fazer recente-
mente. Um dos principais avanços da instituição, quando ela teve 
um Conselho basicamente político e uma Secretaria Executiva, 
serviu para nos dizer: “olha, não adianta fazer determinadas propo-
sições porque não vai haver suporte político”. Isso não significava 
limitar nossa capacidade técnica de realizar diagnósticos, prognós-
ticos, objetivos e metas. Mas alertava para o seguinte: a gente podia 
fazer, podia propor avanços, mas sabendo que teria que desenvolver 
uma estratégia especial para isso. Por outro lado, dentro da mesma 
instituição, os políticos sabiam que era um grande problema inicial 
que a gente tinha com eles: faziam determinadas proposições que 
não tinham nenhuma sustentação em termos de desenvolvimento. 
Então, nós delimitávamos, dávamos referencial para os políticos de 
um modo geral, e eles também nos davam. Esse processo interativo 
foi altamente benéfico. Por outro lado, tinha algo extremamente 
complicado de administrar e que exigia uma grande capacidade 
de negociação e articulação: a Sudene tem uma dupla vinculação. 
Ela é subordinada ao Poder Executivo, mas não é integralmente 
subordinada, porque era subordinada, também, ao Conselho, que é 
composto por governadores eleitos por voto direto. Então, o supe-
rintendente tem que fazer, o tempo todo, uma articulação entre 
a área política do Conselho e a área política de todos os estados, 
partindo do pressuposto de que os estados são personalidades jurí-
dicas e de direito público autônomos, não subordinados à Sudene. 
Compõe o Conselho, mas a Sudene não tinha poder de mando. Nós 
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ganhávamos muito espaço quanto a um possível poder de mando 
pela competência técnica; nós tínhamos muito mais condição 
técnica de orientar os estados. Hoje, não. Os estados têm muito 
PHD’s, tem muito mestre, belas universidades, grandes centros de 
pesquisas. Então, a postura de uma instituição desse tipo tem que 
ser diferente. A estratégia inicial da Sudene foi muito produto da 
filosofia e da ação da Cepal. Celso veio de lá com toda essa filo-
sofia, discernimento, competência, inteligência, capacidade de 
negociação, capacidade de articulação... Ele transformou o que era, 
predominantemente, planificação estatal em uma ação planifica-
dora global, considerando a integração entre o setor público e o 
setor privado. E teve um grande mérito: ele incutiu em cada um de 
nós, com muita veemência, com muita competência, a postura de 
desenvolvimentistas. Tanto é que em um dos livros dele ele botou 
bem no início assim: “aos companheiros da Sudene, peregrinos da 
ordem do desenvolvimento.” Lindo isso, não é? Ele era o grande 
líder de todos nós e nos chamava de peregrinos, de forma que eu 
acho que, sem ele, poderia ter havido uma Sudene, mas não uma 
Sudene de desenvolvimento como ela foi durante muito tempo. 
Dentro dessa conotação do modernismo dela, como decorrência 
dessa articulação, nós tivemos outro aspecto que normalmente a 
área acadêmica, por exemplo, não menciona e alguns até resistem a 
admitir. Como se trata de um depoimento, para não gerar dúvida de 
pesquisa, eu vou abordar o assunto. A Sudene foi a primeira expe-
riência de planejamento sistematizado do Brasil. Quando eu dizia 
isso em minhas conferências, inicialmente havia um choque. Veja, 
a Sudene é de 1959, o cargo de ministro de Planejamento no Brasil 
é de 1962. Então, o planejamento nacional institucionalizado veio 
depois da Sudene. E o que nós profissionais chamamos planeja-
mento? Veja, eu como professor, de vez em quando, fazia a seguinte 
pergunta: “planejar é elaborar plano?” Inicialmente, 90% dos alu-
nos respondiam que sim. Não é não! Planejar não é elaborar plano. 
Planejar é você iniciar um processo com estudos, pesquisas, diag-
nósticos, prognósticos, estabelecimento de objetivos, fixação de 
metas, estimativa de recursos, definição de estratégias, montagens 
de esquemas operacionais, acompanhamento, controle e avalia-
ção, retorno dentro do processo, não para o processo. Aí, alguém 
nas conferências dizia: “mas professor, e o plano SALTE, do presi-
dente Dutra, saúde, alimentação, transporte, energia, foi de 1958; e 
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o Plano de Metas do Juscelino, não 
são exemplos de planejamento?” 
Dentro do conceito de planeja-
mento, não é. Foi algo transitório, 
que teve como produto o Plano de 
Metas. Aí acabou, desapareceu, por-
que não era objetivo continuar o 
processo. Nós tivemos, sim, algumas 
experiências dentro do conceito de 
planejamento estadual. Por exem-
plo, a Codepe10, em Pernambuco, 
é anterior à Sudene e, na Bahia, 
também houve uma Comissão 
de Planejamento Econômico, criada em 1955, também antes da 
Sudene, mas foram experiências localizadas. Nós tivemos a sorte 
aqui de ter Celso Furtado, que foi nomeado Ministro Extraordinário 
de Planejamento em 1962. A Sudene, que já era forte, subordinada 
diretamente à Presidência da República, passou a ter, além do seu 
superintendente, o ministro de Planejamento do país. Foi quando 
o meu estimado amigo Chico Oliveira11, com quem eu convivi bas-
tante, assumiu a Sudene na prática. O Celso vinha pouco aqui. O 
Ministério do Planejamento era no Ministério da Fazenda, lá no 
Rio de Janeiro, na avenida Antônio Sales, mais ou menos no centro 
da cidade. De forma que a gente, pela pujança da Sudene, tinha 
relacionamento direto com o ministro do Planejamento. Os nossos 
planos diretores, que eram elaborados pela instituição e negocia-
dos no Congresso, tinham um trânsito absoluto. Por quê? Porque o 
Ministro aprovava. Estava elaborando com a gente mesmo, e ficava 
tudo mais fácil. 

10 Criado em 1952, a Comissão de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco - 
CODEPE, órgão consultivo do Governo Estadual e de assistência às iniciativas de de-
senvolvimento econômico e modernização do Estado, que deu origem ao Conselho 
de Desenvolvimento de Pernambuco - Condepe, que juntamente com a Fundação de 
Desenvolvimento da Região Metropolitana do Recife - Fidem e a Fundação Instituto 
de Administração Municipal – Fiam, foram incorporados e formam hoje a Agência 
Condepe/Fidem. http://www.condepefidem.pe.gov.br/web/condepe-fidem/exibir_ 
noticia?groupId=19941&articleId=35475356&templateId=18792964

11 Superintendente-Adjunto da Sudene (1959-1964), vide entrevista nesta coletânea às 
páginas 74-108 

A Sudene foi a primeira experi-
ência de planejamento sistema-
tizado do Brasil. Quando eu dizia 
isso em conferência, inicialmente, 
havia um choque. Veja, a Sudene 
é de 1959. O cargo de ministro de 
Planejamento no Brasil é de 1962. 
Então, o planejamento nacional 
institucionalizado veio depois da 
Sudene.

http://www.condepefidem.pe.gov.br/web/condepe-fidem/exibir_noticia?groupId=19941&articleId=35475356&templateId=18792964
http://www.condepefidem.pe.gov.br/web/condepe-fidem/exibir_noticia?groupId=19941&articleId=35475356&templateId=18792964
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– Como é que o senhor avalia o impacto do golpe militar de 1964 
na Sudene e no projeto de desenvolvimento do Nordeste?
Na Sudene, o impacto inicial, evidentemente, foi muito complicado 
e desastroso. Nos três dias subsequentes ao golpe eu estive com o 
doutor Celso Furtado no apartamento dele ali em Boa Viagem, perto 
do Pina, num prédio bem baixinho. Estive lá com ele algumas vezes 
e com José Maria Aragão. Quer dizer, ele teve personalidade para 
ficar. Enfrentou o auge da confusão e, seis dias depois, foi à Sudene, 
seis horas da tarde, e passou a instituição para o general da Reserva, 
Expedito Sampaio. Bom, o impacto. Nós tínhamos uma brutal equipe 
técnica. Ele saiu pela porta da frente, respeitado pela área militar, 
tomou o avião e foi-se embora para o Chile, sem ser corrido e perse-
guido, nesse momento. Depois, ele foi cassado, por outros motivos, 
inclusive. Então, o grande impacto: a desarticulação completa da 
instituição. Muita gente desapareceu logo por conta, antes de ser, 
digamos, identificada. Muita gente foi presa e, evidentemente, houve 
uma desarticulação completa na instituição. Se você perguntar: “e 
professor, o senhor estava lá?” Eu estava lá, eu vi as coisas. Um depoi-
mento interessante, que normalmente eu acho que ninguém acha em 
livros: no dia da revolução, dia 31 de março de 1964, eu estava no 
corredor e vi aquele pânico. Não sei o que lá, tanque ‘assim’ na rua, e 
eu ia para o Gabinete dele (Celso), para tentar saber de alguma coisa. 
Ele saiu do Gabinete e foi ao corredor. Tinha um colega nosso, que 
era o tesoureiro, Robério. Muita gente ainda o conhece por lá. Celso 
chegou perguntando: “cadê o Robério?” Gente, parece que eu estou 
vendo! E deu uma ordem: “Robério pague a todo mundo”! Naquele 
tempo não tinha esse negócio de banco, não. Era tudo na tesoura-
ria. A gente ia receber em dinheiro. Celso disse: “Pague todo mundo, 
porque a gente não sabe o que vai acontecer. Vamos resguardar os 
nossos funcionários”. E ainda recomendou: “gente, receba o dinheiro 
e vá para casa. E evite aglomerações”. Muito bem, isso eu vi. Aí os 
colegas começaram a desaparecer todos. 

– Que horas mais ou menos foi isso?
De manhã, foi quando ele saiu do Gabinete e mandou pagar todo 
mundo. Depois, ele saiu da Sudene e foi para o Gabinete do Arraes. Eu 
digo isso porque eu morava no Lido Hotel. É bom saber problemas da 
história, não é? Eu morava no Lido Hotel, que era ali na Riachuelo, e 
estava na porta vendo a confusão. Não sabia o que era aquilo direito. 
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Quando menos espero, uma e meia da tarde, o Arraes já tinha sido 
preso. O Celso passou na frente e ainda me bateu a mão. Passou ele, 
e eu acho que estava com o Chico Oliveira. Não tenho certeza... Essa 
desarticulação institucional gerou pânico e a Sudene virou, durante 
uma época, terra de ninguém. Chegava alguém: “você está preso”, e 
levava. A gente procurava, mas a pessoa já não estava mais na sala. 
Os jovens não viveram isso, mas a gente que viveu... Eu era chefe da 
Divisão de Assistência Financeira Internacional. E o pior: haveria uma 
reunião do FMI no Rio, dez dias depois [do golpe] e a Sudene estava 
designada para participar. Aí eu estou lá embaixo e a Clélia Reis, que 
era a secretária, recebe uma ligação da Maria Inês... Parece que era a 
secretária do Celso. Aí ela diz: “olha, estou aqui com a convocação, não 
sei o que lá, manda o diretor aqui”. Eu digo: “olha Maria Inês, não tem 
diretor aqui não, sumiu tudo”. “Mande fulano”. “Não tem ninguém 
Maria Inês”. Aí esse general que eu não conhecia pegou o telefone 
e disse: “o que o senhor é aí?” Eu digo: “sou técnico aqui, chefe da 
Divisão...” “Suba”. Lá no JK. Subi. Ele: “o que é isso aí?” “General, reu-
nião do Fundo Internacional...” “Você está a par disso?” Digo: “estou em 
termos, mas quem estava designado para ir representar a Sudene era 
o doutor José Macedo Lins”, que era o diretor. Desapareceu esponta-
neamente. O vice era José Rômulo Rodrigues, que tinha desaparecido 
também. E ele disse: “então o senhor vai para a reunião”. “Eu?” Eu não 
era nada, eu era um chefete. Disse: “não, o senhor assume lá”. A pri-
meira vez que eu assumi alguma coisa lá na Sudene foi designado, de 
fato, por esse general. Era um cara cotado, assim, decente. Então, aliás 
sobre isso vale a pena um comentário por dever histórico de justiça. A 
Sudene teve muita sorte com os generais que estiveram por lá. Muita 
sorte mesmo, porque os militares, ao lado de tudo aquilo terrível para 
o país, eles são formados para defender a pátria. Eles admitem, evi-
dentemente, que tudo aquilo faz parte de uma defesa nacional. Então, 
o general Euler Bentes, o general Tácito de Oliveira, o general Evandro 
Moreira de Souza e Lima, olha, sustentaram posições e foram fun-
damentais para que não acontecesse coisa pior lá na Sudene. Eu me 
lembro do general Euler, que era general de divisão e depois virou 
general de Exército, tinha autoridade junto ao general Justino Alves12. 
Eu vi várias vezes ele proibir que se prendesse qualquer pessoa dentro 

12 General Justino Alves, na época dos acontecimentos narrados pelo entrevistado, 
tinha sido nomeado comandante do 4º Exército, sediado em Pernambuco, em 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pernambuco
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da Sudene. Proibiu, telefonou para o general. E eu vi, sabe por quê? 
Eu sou testemunha ocular da história. Eles prenderam um funcionário 
meu. Chegou o capitão para prender alguém e o menino era assim 
meio metido a besta, aí eu disse: “não, o senhor não vai prender não, o 
senhor só prende se for com ordem do superintendente”. “Nós temos 
autoridade, eu levo o senhor também”. Eu disse: “bom, a força você 
leva”. Mas aí eu peguei o telefone, pedi permissão a ele e falei: “gene-
ral Euler, está sendo preso aqui fulano, fulano, e fulano”. Aí ele disse: 
“mande esse oficial subir aqui”. O oficial subiu e ele enquadrou o cara. 
Telefonou para o Justino Alves e disse assim (essa eu ouvi também, 
porque eu era muito ligado): “general, na casa que eu dirijo quem 
manda sou eu”. Era um general falando para outro general. “O senhor 
vai prender quem o senhor quiser quando o funcionário sair na porta, 
quando terminar o expediente, às seis horas, que ele sair para casa. Aí 
o senhor prende. Eu não tenho nada com isso. Mas dentro da institui-
ção só acontecem as coisas eu autorizando”. Bom, como a instituição 
resistiu a isso? E ela não soçobrou de vez, mas houve uma desarticu-
lação brutal. O doutor Celso criou uma filosofia de desenvolvimento 
em todos nós. O dirigente saiu, mas quem ficou conseguiu segurar o 
barco. O Clemente Rosas desapareceu. Tinha sido da UNE e, de certa 
forma, pagou o pato, coitado. Depois, foi reintegrado na forma da Lei 
e se aposentou como procurador da Sudene, um excelente profissio-
nal! Todo pessoal da assessoria técnica, recursos humanos, o pessoal 
de recursos naturais, cada um nas suas áreas, quando era convocado 
para uma discussão, para uma reunião, que havia muitas e continuou 
havendo, mantinha a filosofia do doutor Celso Furtado, que nós haví-
amos aprendido e ele havia incutido na cabeça de todos nós, de que 
aquilo é que era o desenvolvimento. 

– E o senhor que ficou na Sudene não viu assim que houve um 
silêncio depois que ele foi embora? Porque a gente não encon-
tra nada nos jornais, os jornais não registraram nada...
Sim.

– Tem um silêncio.
Você diz em termo de poderia ter havido uma reação?

substituição ao general Humberto Castelo Branco, que na ocasião havia sido transfe-
rido para assumir a chefia do Estado-Maior do Exército, no Rio de Janeiro

https://pt.wikipedia.org/wiki/Humberto_Castelo_Branco
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– Sim.
Não, não houve reação porque a filosofia era de sufoco da área mili-
tar. Não havia nenhuma capacidade organizada... nenhuma reação. 
Os jornais eram todos censurados. Quem faz uma pesquisa nos jor-
nais da época não pode concluir que nós estávamos de acordo, [já] 
que éramos chamados de “as viúvas de Celso Furtado”.

– Ah, eles diziam isso?
Diziam com a gente. Porque quando a gente abordava o assunto e 
lamentava, em pequenos grupos e grupos maiores, a gente era ape-
lidado de ‘viúvas do Celso Furtado’. Você está entendendo agora, 
não é? Nós não podíamos fazer nada, ninguém podia fazer nada no 
país, num determinado momento. De forma que, agora, ele foi, mas 
as ideias, o comportamento, a postura, a estratégia, ficaram com a 
gente. E a gente continuou fazendo.

– Doutor Leonides como era a relação da Sudene com o mundo 
exterior, com outros países, com as pessoas estrangeiras, era 
muito forte?
Extremamente forte, principalmente no primeiro momento, o do 
doutor Celso... E logo em seguida, também, dentro da estruturação 
que ele mesmo tinha feito, a gente fez um convênio com a França, 
e estudamos todo o Vale do Jaguaribe, no Ceará, antes da constru-
ção de Orós.13 Estudamos tudo. Fizemos um enorme convênio com 
a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura - 
FAO e toda essa onda de Petrolina surgiu com a Sudene. A gente 
criou projetos pilotos, um em Mandacaru, o outro não me ocorre exa-
tamente... um de cada lado do rio.

– Bebedouro
Bebedouro, obrigado, o outro projeto é Bebedouro. Começou com 
a FAO por meio de convênio14. Eu conduzia essas coisas. Com o 

13 O entrevistado se refere ao Açude de Orós, que teve sua construção interrompida 
em 1922 e retomada em 1958. Dois anos depois ainda em obras, no dia 26 de março, o 
reservatório com 700 milhões de m³ mais a vazão do rio Jaguaribe, rompeu causando 
a catástrofe de Orós. Por determinação do presidente Juscelino Kubitscheck, o obra 
foi retomada e inaugurada em 11 de janeiro de 1961. 

14 O artigo A transformação do Vale do São Francisco nos anos 1960 de Sérgio Marques 
Cavalcanti Filho, permite uma visão das mudanças no Semiárido http://procondel.

http://procondel.sudene.gov.br/ArtigosDetalhes.aspx?Id=1033
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governo da Alemanha nós fizemos convênios nas áreas de geologia, 
hidrologia e cartografia. Chegou uma época aqui que a gente tinha 80 
alemães, medindo queda d´água, fluxo d´água, para ver como é que 
ia se comportar no caso de seca, vazão, tudo isso. Com o governo de 
Israel a gente pegou uma missão para fazer um estudo no sul do Piauí, 
sudoeste do Piauí, sobre hipóteses de irrigação. Quando o presidente 
Kennedy lançou ‘Aliança para o Progresso’ em 1961, o presidente 
Juscelino Kubitschek já havia lançado a Operação Pan-americana 
em 195815, dentro de uma filosofia de articulação da América Latina. 
Com essa proposta, Juscelino enviou uma carta ao então presidente 
dos Estados Unidos, Dwight Eisenhower (1953 – 1961). No bojo da 
Aliança para o Progresso nós realizamos aqui, em todos os estados, 
uma programação intensa nas áreas de educação (que era priori-
dade), agroindústria, agricultura etc. A Sudene foi designada pela 
presidência da República como agência responsável pela execução 
do programa da Aliança para o Progresso no Nordeste. Eu tive rela-
ção direta com esse projeto, mas inicialmente foi o diplomata Samuel 
Pereira Guimarães. Eu era o adjunto dele, mas ele depois foi embora, 
negócio de carreira do Itamarati e tal. A Sudene, na época, não trouxe 
outro diplomata e me designou para continuar. A Lei não exigia que 
fosse um diplomata, aí eu fiquei lá. Ou seja, havia um grande rela-
cionamento na área, tanto no que a gente chama tecnicamente de 
assistência técnica estrangeira bilateral, de país a país, como a assis-
tência técnica multilateral com as Nações Unidas, via UNESCO.

– Eu queria encaminhar para uma última pergunta que é assim: 
como é que o senhor avalia o papel da Sudene hoje? E que 
Sudene seria possível no contexto atual?
Nós temos que ter cuidado para responder uma pergunta como essa, 
porque, antes disso, nós precisamos partir de alguns pressupostos. 
Primeiro, um país com essa dimensão tem uma grande diversifica-
ção. O crescimento do país e do próprio Nordeste faz com que os 

sudene.gov.br/ArtigosDetalhes.aspx?Id=1033. 
15 “A Operação Pan-Americana - OPA é uma das iniciativas da diplomacia bra-

sileira que podem ser consideradas fundamentais para a compreensão das in-
flexões da ação internacional do Brasil e do processo de amadurecimento e 
ampliação dos horizontes da sua visão de mundo.” In Há cinquenta anos a 
Operação Pan-americana, Lessa, Antônio Carlos. https://www.scielo.br/scielo.
php?script=sci_arttext&pid=S0034-73292008000200001

http://procondel.sudene.gov.br/ArtigosDetalhes.aspx?Id=1033
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-73292008000200001
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-73292008000200001
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governadores estejam mais preparados para enfrentar um conjunto 
de problemas. Então, nós precisamos de uma instituição regio-
nal de desenvolvimento para tratar dos assuntos sub-regionais do 
Nordeste, ou de qualquer macrorregião. Por exemplo, a transposição 
das águas do São Francisco. Um dos grandes erros do governo é está 
dando um tratamento setorial a um problema que é global e espa-
cial. Esse programa tinha que ser de uma agência regional, ou seja, 
é um programa sub-regional. A Transnordestina, outro exemplo, 
tratado setorialmente pelo Ministério dos Transportes. Pior do que 
tudo isso é a falta de um programa espacial, global, para o Semiárido, 
que corresponde a 51% da região Nordeste. Ou seja, uma série de 
distorções... E tem mais: a instituição de que se está precisando é 
uma instituição que tenha, não mais grandes economistas, grandes 
articuladores políticos. Os estados e as universidades estão cheios de 
técnicos competentes. O que nós temos é que ter uma instituição que 
tenha competência para articular esse povo, no sentido de induzi-los 
em um único sentido.

– O senhor enxerga isso possível hoje?
Acho possível. É lento, mas é possível. Tanto é que eu ainda estava 
lá e defendi a tese, e não tive muito êxito, de nós passarmos a formar 
negociadores. Nós não temos negociadores, nós não temos articula-
dores. Quando eu digo não temos, não é bem assim. Todo político, 
em princípio, é um negociador. Mas falo de um negociador de outro 
tipo, de articulação de liderança. Como nós não temos uma institui-
ção regional de desenvolvimento, as universidades fazem uma coisa, 
os governos fazem outras, os Ministérios fazem outras... Eu falo disso 
nas minhas conferências, mas aí o sujeito entra logo e diz: “é saudo-
sismo, não tem sentido, as coisas mudaram...” Não é isso. O que eu 
falo é de uma instituição regional de desenvolvimento, que pode ser a 
Sudene... Não sei. Mas que desenvolva algumas expansões no campo 
sub-regional e articule lideranças técnicas, nos diversos níveis da 
região. Eu gostaria de dizer, para encerrar, que quando outro grande 
economista, chamado de monetarista da direita, Roberto Campos16 
assumiu o Ministério do Planejamento ele fez o que qualquer um 

16 Roberto de Oliveira Campos (1917 – 2001), economista foi presidente do BNDES (1958 
– 1959), Ministro do Planejamento (1964 -1967), Senador por Mato Grosso (1983 – 
1990) Deputado Federal pelo Rio de Janeiro (1991 – 1999).
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teria que fazer. Eu, às vezes em conferência, sou criticado por dizer 
isso. O que foi que o Campos fez? Aquela mania que a gente tinha 
de ser único, tinha o ministro do Planejamento e tudo, desapareceu. 
Todos os grandes objetivos são nacionais, não são do Nordeste. Os 
objetivos e metas do Nordeste têm que apresentar uma desagrega-
ção dos objetivos e metas nacionais. Dentro desse enfoque, vamos 
dizer, Campos, na inflação desesperada, partiu para o equilíbrio orça-
mentário: eliminação de subsídios, controle salarial, economia de 
mercado. Isso significou o seguinte: nivelou o Nordeste para baixo, 
porque na época que ele fez isso o governo não deu prioridade a 
região. Nós passamos a ser tratados iguais a qualquer um. Os nossos 
planos regionais de desenvolvimento, que eram altamente prioritá-
rios, aprovados pelo Congresso, foram progressivamente esvaziados 
e nós passamos a ser um capítulo da história dos Planos Nacionais de 
Desenvolvimento. Daí porque no meu livro ‘Sudene 50 Anos’ eu evi-
tei fazer a abordagem substantiva. Por exemplo: a educação passou 
de tanto para tanto, o produto cresceu de tanto para tanto, digamos, 
os anos de vida passaram de tanto para tanto. Isso aí todo mundo está 
dizendo. Eu concentrei esse livreto nos aspectos institucionais que eu 
abordei aqui mais ou menos, políticos e institucionais. A partir dessa 
centralização aconteceu o que todo mundo diz ainda hoje: esvazia-
mento da Sudene.

– A gente gostaria que o senhor pudesse resumir qual foi o papel 
da Sudene no desenvolvimento do Nordeste e quais são os 
desafios hoje. 
A Sudene foi uma instituição que ordenou o processo e criou na 
região um tratamento de desenvolvimento para os problemas do 
Nordeste. Anteriormente, o único tratamento que tinha de enfoque 
de política era o aumento da oferta d´água, que era o grande papel do 
DNOCS, que ele cumpriu bem o seu papel. A Sudene teve a sua fun-
ção de contribuir para gerar uma mentalidade, um tratamento, uma 
abordagem global, em termos de desenvolvimento, dos problemas da 
região. Essa foi a grande contribuição. Em todo o Nordeste você ainda 
encontra profissionais gerados pela Sudene e ex-funcionários da ins-
tituição em postos chaves da administração pública no Nordeste e 
no plano federal. O papel de uma instituição, e nós estamos caren-
tes de uma instituição regional, é atuar nesses espaços sub-regionais, 
com programas da magnitude da Transnordestina, da transposição, 



223

na questão do algodão. O problema do algodão não é só da Paraíba; 
é da Paraíba, do Rio Grande do Norte, do Ceará, do Piauí. Não pode 
ser a abordagem de melhoria genética do algodão como tratamento 
puramente estadual. O governo precisa criar uma agência de desen-
volvimento regional. Agora, para encerrar, uma afirmativa quase 
manchete jornalística: a Sudene não interessa ao governo federal. 
Choca. Por que não interessa? Porque se nós tivermos uma Sudene 
forte, com 11 governadores atualmente - os 9 do Nordeste geográfico 
mais Minas Gerais e Espírito Santo - você cria uma força política que, 
embora muitos sejam da base de governo, na hora de discutir alguns 
interesses entre as regiões eles vão se aglutinar e se estabelecer como 
um grupo político sobre o governo para assumir o processo decisório. 
Ora, a estratégia militar é dividir para se fortalecer. É muito mais fácil 
chamar o governo do Rio Grande do Norte sozinho: “olha, eu quero 
tanto”, “eu vou te dar tanto”, tudo o que o Celso tentou evitar e con-
seguiu. Todo o enfoque era dar um tratamento global e evitar o pires 
na mão, em nível do governo central. Agradeço a você Fernando, 
pela oportunidade, e a você, Angela, por esse esforço que você está 
fazendo, impressionante. Eu digo o seguinte: eu convivi com você no 
início desse processo. Tivemos várias reuniões. Você não sabe dimen-
sionar a contribuição que está dando. Não é para nós do Nordeste, 
não. Você está dando [uma contribuição] em nível nacional, e um 
instrumento de pesquisa acadêmica para gerar efeito de demons-
tração, inclusive em outro estado. Agradeço aos companheiros ali, 
o Alan, os companheiros da técnica toda, e continuo a disposição. 
Muito obrigado.
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Paulo de Tarso*

Celso Furtado não se convencera de que o problema do 
Nordeste era apenas acumulação de água, obras contra as 
secas; havia de se fazer um esforço de planejamento. Ao 
invés de cada estado ficar lutando por recursos, com os 
seus projetos específicos, nós venceríamos a região como 
um todo. Era melhor para o país o desenvolvimento da 
região como um todo do que a eterna “ajuda” por ocasião 
das secas. O relatório de Furtado mostrava que se houvesse 
uma ação articulada, uma ação coordenada, em que otimi-
zássemos a aplicação dos recursos, haveria de ser melhor. 
E esse relatório, praticamente, implicava na necessidade da 
criação de um órgão para implementar aquelas políticas, 
aqueles programas, aqueles objetivos. E esse órgão veio a 
ser a Sudene.
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* Entrevista realizada em 14/12/2014, no contexto das atividades do Procondel (Sudene 
- UFPE), por Angela Nascimento, mestre em Ciência da Informação, e Fernando 
Weller, cineasta, doutor em Comunicação pela UFPE, professor e Coordenador ad-
junto do Departamento de Comunicação da mesma universidade, e cedida aos orga-
nizadores da Trilogia Celso Furtado: a esperança militante.
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Os desafios da promoção do 
desenvolvimento do Nordeste

Paulo de Tarso de Moraes Souza é advogado e técnico em 
Desenvolvimento Econômico. Nascido no Piauí, formou-se em 

Direito pela Faculdade do Ceará no ano de 1962, mesmo ano em 
que ingressou na Sudene para participar de um curso (Técnico em 
Desenvolvimento Econômico), como parte do processo seletivo para 
trabalhar na Instituição. Aprovado, passou a integrar os quadros  téc-
nicos da Superintendência, onde trabalhou de 1963 a 2009, ocupando, 
inclusive, diversos cargos: foi chefe da Divisão de Coordenação de 
Incentivos Fiscais, Chefe do Departamento de Projetos Especiais, Chefe 
do Setor de Aplicação dos Artigos 34/18 e Assessor da Superintendência. 
Mesmo quando ficou à disposição do Governo do Piauí, na condição de 
Secretário da Fazenda, continuou a participar do Conselho da Sudene, 
como representante do seu Estado.

A entrevista com Paulo de Tarso ocorreu no dia 07 de novembro  
de 2013, na sede da Sudene em Recife (PE), no contexto das atividades 
do projeto Procondel - Projeto de Preservação e Disponibilização do 
Acervo do Conselho Deliberativo da Sudene (1959/2000), e foi condu-
zida pelos pesquisadores Angela Nascimento e Fernando Weller. Na 
oportunidade, foram  abordados temas como: memórias sobre o pri-
meiro contato do entrevistado com Celso Furtado e a Sudene; como 
foram os anos de funcionamento da instituição durante a ditadura mi-
litar, o processo de redemocratização e a extinção e recriação da nova 
Sudene.

Paulo de Tarso nos conta que o golpe militar de 1964 trouxe mu-
danças para a Sudene, sendo a principal delas a exoneração, cassação 
dos direitos políticos por 10 anos e exílio do seu superintendente, o eco-
nomista Celso Furtado. O advogado vê Furtado como um estadista, uma 
liderança que não tinha pequenez político-partidária, “não queria saber 
em quem fulano votava. A posição dele era de estadista, de ver à frente, 
administrador do mais alto quilate”, afirma. Na percepção de Paulo de 
Tarso, os técnicos  exerceram um papel fundamental para que o período 
de 1964 a 1985, na Sudene, não tenha sido só de fracassos.Paulo de Tarso 
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nos conta que o golpe militar de 1964 trouxe mudanças para a Sudene, 
sendo a principal delas a exoneração, cassação dos direitos políticos por 
10 anos e exílio do seu superintendente, o economista Celso Furtado. O 
advogado vê Furtado como um estadista, uma liderança que não tinha 
pequenez político-partidária, “não queria saber em quem fulano votava. 
A posição dele era de estadista, de ver a frente, administrador do mais 
alto quilate”, afirma. Na percepção de Tarso, os técnicos exerceram 
papel fundamental para que o período de 1964 a 1985, na Sudene, não 
tenha sido só de fracassos. 

Quando perguntado sobre a nova Sudene, destaca que atuou junto 
ao movimento para recriação do órgão, mas quando o projeto foi san-
cionado pelo Presidente da época (Luiz Inácio da Silva, em 2004), 
houve mudanças: foi criada uma nova instituição e não recriada  a que 
tinha sido extinta, como fora discutido e pactuado. Segundo ele, há um 
grande fosso entre a Sudene de Juscelino e a recriada por Lula.  A nova 
Sudene, na prática, não possui os meios e, sobretudo,  força política 
para promover o desenvolvimento do Nordeste.

(Andreza Dantas Albuquerque)1

Entrevista

– Eu quero começar perguntando ao senhor um pouco da sua 
origem antes de chegar à Sudene: como é que foi a sua forma-
ção? O senhor nasceu aonde?
Eu sou nascido numa cidade do Piauí chamada Parnaíba, que por 
muito tempo foi a cidade mais importante do estado, e fica no lito-
ral. O meu estudo foi no colégio particular chamado Ginásio São 
Luiz Gonzaga e, depois, meu pai que era maranhense, querendo 
me encaminhar para o mundo dos negócios, me estimulou a fazer 
o curso de técnico em contabilidade lá em São Luiz. Mas a minha 
vocação mesmo era para o Direito. Eu o convenci e à minha família 
para vir fazer aqui no Recife, no Colégio Salesiano, o curso cientí-
fico, que dava as condições para fazer o curso de Direito. Mas meu 

1 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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pai, que gostava muito de comércio, me colocou numa situação que 
para a idade, 16 anos, era duro. Morava em uma pensão em frente ao 
Colégio Salesiano e à noite dava continuidade ao curso de técnico 
em contabilidade, na Faculdade de Ciências Econômicas. Então, eu, 
um jovem do Piauí, vim para um centro mais adiantado do Nordeste, 
que era o Recife, em 1956, para fazer, ao mesmo tempo, um curso 
científico e o curso de técnico em contabilidade. Mas fiz e terminei 
em 1958. Quando fui passar as férias, concluído o curso de técnico 
comercial e sem concluir o curso científico, meu pai me animou para 
fazer vestibular lá no Piauí mesmo. Fui aprovado para Direito, se não 
me engano, em terceiro lugar. No ano seguinte, meu pai, que tinha 
sido militar, do Colégio Militar, me animou para ir servir o Exército 
como aluno de um curso que é preparado para universitários, cha-
mado CPOR - Centro de Preparação de Oficiais da Reserva. E eu fui 
para o Ceará estudar na Faculdade de Direito, onde vim a me formar 
em 1962. Em meados de junho desse ano, houve um processo seletivo 
para a Sudene, que, àquela época, já era o órgão mais importante da 
região. Criada em 1959, selecionava alunos de todas as faculdades de 
Engenharia, Agronomia, Direito, Economia. E eu vim, por felicidade 
ou sorte, não sei, a ser um dos raros escolhidos num concurso sele-
tivo para universitários de todo o Brasil. 

– Conte-nos como foi a seleção para a Sudene?
Naquele tempo, o processo para admissão no serviço público era 
uma seleção pública que convocava os estudantes, que estavam se 
formando, para fazerem o curso de Técnico em Desenvolvimento 
Econômico. O Celso Furtado tinha sido da CEPAL2 e trouxe essa 
ideia de lá. Nós fazíamos um curso em tempo integral, quatro, cinco 
meses, com estudantes de todo Brasil. Eu me recordo que teve um 
que veio do ITA3, Ulrich Hoffman. Outros vieram de Minas Gerais e 
alguns de vários estados do Nordeste. Eu tive a felicidade, pelo Ceará, 
de ser um dos aprovados. Do meu estado, o Piauí, foram aprovados 
dois grandes amigos, com os quais passei a morar juntos, no hotel 
Glória: Leonides Alves da Silva Filho4 e Delili Guerra Macedo. Duas 
raras inteligências desse país. O Delili foi secretário de Planejamento 

2 Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe.
3 Instituto Tecnológico da Aeronáutica.
4 Vide entrevista nas páginas 201-223
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do Piauí, foi secretário no Amazonas, chegou a ser ministro adjunto 
da Previdência Social. E o Leonides foi presidente de uma empresa de 
planejamento, que era como se fosse a Secretaria de Planejamento, 
e, depois, diretor de Cooperação Internacional da Sudene. Também 
foi, e por muitos anos, superintendente adjunto de Planejamento da 
Sudene.

– O senhor tinha alguma imagem da Sudene antes de ingressar 
no órgão? Ou o senhor veio a conhecer a Superintendência no 
momento em que participou da seleção?
Não, nós conhecíamos pela divulgação que era feito por Celso 
Furtado, pelas autoridades. Eu me recordo que ele, no processo de 
criação da Sudene, organizou, junto com a Confederação Nacional 
da Indústria (CNI), um encontro importantíssimo em Garanhuns5, 
ligando todas as Federações de Indústrias do Brasil. A CNI, com o 
pessoal da Sudene, juntaram empresários de todo o Brasil e foram 
para aquele hotel6 importante de Garanhuns, que ainda hoje existe, 
e o encontro foi tão, digamos, apaixonante, que a maior parte dos 
empresários passaram a ser defensores intransigentes da Sudene. 
Celso Furtado reuniu as equipes técnicas da Sudene e órgãos regio-
nais (DNOCS, Banco do Nordeste e tudo). Meu pai, que era ligado 
à Federação das Indústrias, também veio a esse encontro. Para a 
minha felicidade e honra, veio o nome dele nos anais como repre-
sentante do estado do Piauí. O meu tio era presidente da Federação 
das Indústrias, José de Morais Correa. Então eu tinha ligações com o 
setor empresarial, o setor industrial. 

– Das histórias vividas na Sudene, há alguma lembrança especial 
que queira nos contar? 
Eu já trabalhava na Sudene quando recebi a provocação de um 
deputado, político piauiense, amigo de Juscelino Kubitscheck, para 
que eu encontrasse o discurso que o presidente tinha feito aqui no 
Recife, justamente no Teatro Santa Isabel, criando o Conselho de 
Desenvolvimento do Nordeste, que foi criado antes do Conselho 
Deliberativo da Sudene. O presidente Juscelino estava escrevendo as 

5 http://procondel.sudene.gov.br/NoticiaDetalhes.aspx?id=1078
6 Sanatório Tavares Correia, hoje Hotel Tavares Correia o Seminário foi instalado na 

Difusora de Garanhuns

http://procondel.sudene.gov.br/NoticiaDetalhes.aspx?id=1078
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suas memórias. Apesar de toda a assessoria, de todos os amigos, ele 
não tinha o discurso na íntegra. Então, eu fui ao Instituto Histórico 
daqui, ao Arquivo Público7, dirigido pelo professor Potiguar Mattos, 
que tinha sido o meu professor de história no Colégio Salesiano. 
Então, eu tive facilidade em receber todos os jornais e consegui a 
íntegra do pronunciamento. Mandei para ele. Para minha surpresa, 
quando as memórias estavam publicadas, eu recebo em dois volumes 
com autógrafo do próprio presidente Juscelino. 

– Qual foi a importância desse discurso?
Eu acredito que ele lançou as bases para o desenvolvimento do 
Nordeste. Mostrou que queria mesmo já ao final do seu governo 
mudar a política que até então se seguia. Celso Furtado não se con-
vencera de que o problema do Nordeste era apenas acumulação de 
água, obras contra as secas. Havia de se fazer um esforço de planeja-
mento. Juscelino tinha instituído em 1956 um grupo de trabalho para 
o desenvolvimento do Nordeste. Celso Furtado pegou o material e, 
sozinho, praticamente, redigiu o que se chama relatório Furtado, ou 
relatório do Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste. 
Ainda hoje tem aspectos atuais nesse documento, porque mostrava 
que o Nordeste precisava de uma ação integrada. Ao invés de cada 
estado ficar lutando com os seus recursos, com os seus projetos espe-
cíficos, nós venceríamos a região como um todo. Era melhor para o 
país o desenvolvimento da região do que a eterna “ajuda”, por ocasião 
das secas. O relatório de Furtado mostrava que se houvesse uma ação 
articulada, uma ação coordenada, em que otimizássemos a aplica-
ção dos recursos, haveria de ser melhor. Esse relatório, praticamente, 
implicava na necessidade da criação de um órgão para implementar 
aquelas políticas, aqueles programas, aqueles objetivos. E esse órgão 
veio a ser a Sudene, que, diga-se de passagem, tem o lado governa-
mental, público, de Juscelino, mas nós não podemos esquecer o lado 
da sociedade civil. Os encontros dos Bispos em 1956, na cidade de 
Campina Grande-PB, e, depois, em 1959, na cidade de Natal-RN, sob 
a liderança de Dom Helder Câmara e Dom Eugênio Salles, do Rio 

7 Certamente o entrevistado conseguiu o discurso do presidente Juscelino no acervo 
do Arquivo Público Estadual de Pernambuco Jordão Emerenciano, que possui a se-
gunda maior hemeroteca do país. Potiguar Figueiredo Matos (1921 -1996), foi diretor 
do órgão de 1991 a 1996.
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de Janeiro, conseguiram sensibilizar o presidente Kubitschek, que 
era um presidente democrata, um presidente aberto, e que via na 
crítica, nas observações, nas sugestões da Igreja católica uma saída 
para integrar órgãos do governo federal, que muitas vezes tinham 
aplicações inadequadas, ou desviavam-se dos seus objetivos maiores. 
Então, eu acredito que tanto o grupo de trabalho como a visão de 
estadista do presidente Kubitschek e o funcionamento da sociedade 
civil, igreja católica, sindicato, estudantes, a juventude, conclamavam 
para retirar do país aquilo que era considerado o maior problema: a 
distância gritante entre o sul desenvolvido, que alguns apelidavam 
de ‘Sul Maravilha’, a ilha de prosperidade, ao lado das ilhas de misé-
ria. Ao invés de ficarmos trabalhando e cultivando o antagonismo, 
o presidente Kubitschek, com base no relatório de Furtado e nessas 
reuniões da Confederação Nacional das Indústria e do trabalho do 
Codeno, preferiu formular uma proposta de uma nova política para a 
região e encaminhá-la ao Congresso Nacional.

– O ano de 1963, ano do seu ingresso na Sudene, era um período 
muito conturbado na política nacional. No ano seguinte teve o 
golpe militar. Como é que o senhor vê a Sudene dentro dessa 
história conturbada da política brasileira dos anos 1960 e 1970?
Na época do parlamentarismo, o presidente Goulart precisou da par-
ticipação do superintendente da Sudene e o convocou para formular 
o Plano Trienal, o Plano Nacional de Desenvolvimento, o plano de um 
país. Ficamos com o superintendente adjunto Francisco de Oliveira, 
que cumpriu o seu papel, deu seguimento ao trabalho de Furtado. 
Como era natural, depois de Celso Furtado ter criado e feito funcio-
nar o Ministério Extraordinário para o Planejamento, terminada a 
sua missão, e com o presidencialismo de volta por plebiscito, Celso 
retornou à Sudene. Voltou com autoridade, com seriedade, dedica-
ção, com o historicismo, com todo aquele carisma. Mesmo com toda 
essa força e esse prestígio, o órgão teve consequências, assim como 
o Brasil todo. Tivemos o confronto entre dois grupos. De um lado, 
um grupo que gostaria de implantar aqui algumas posições ou refor-
mas; e, de outro, a sociedade ainda conservadora, principalmente no 
centro sul, que não suportava mudanças. Mas a Sudene, em si, con-
tinuou cumprindo o seu papel, fazendo os seus esforços, fazendo os 
seus estudos, o que é mais importante, tentando dar continuidade na 
aplicação dos recursos públicos.
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– E o que mudou na Sudene depois do Golpe de 1964? 
O movimento ou o golpe militar de 1964 trouxe, é evidente, mudan-
ças, que eu chamaria a nível nacional, e mudanças que vieram a ter 
repercussão aqui (na Sudene). A sua pergunta deve ser mais espe-
cífica para nós. Nós perdemos um grande estadista, um grande 
dirigente, um grande líder, o homem que concebeu o nosso órgão, 
Celso Furtado. Como está explicado nas suas memórias, ele não acei-
tou a deposição de Arraes. Houve um encontro no Palácio do Campo 
das Princesas em que se tentou que Arraes aceitasse um papel de 
obediente, de comportado, de submisso às forças da revolução. E 
Miguel Arraes, Celso Furtado ao lado dele, em plena madrugada de 
31 de março, preferiu arrostar uma cassação e uma prisão, indo para 
Fernando de Noronha, do que manter-se no cargo sem as condi-
ções, sem aquela força outorgada pelo povo em voto legítimo. Então, 
a maior mudança que nós tivemos, a primeira grande mudança, 
foi a perda de um superintendente com a liderança, com o prestí-
gio, com a grandeza, com a competência de Celso Furtado, que não 
tinha pequenez político partidária, não queria saber em quem fulano 
votava. A posição dele era de estadista, de ver à frente, administrador 
do mais alto quilate. Outra mudança foi que logo depois, para aco-
modar um militar, o Marechal Cordeiro de Farias, pegaram órgãos 
que eram vinculados à Presidência da República, juntaram tudo e 
deram um nome: Ministério Extraordinário para a Coordenação dos 
Organismos Regionais. Com isso, esse ministério passou a ser o órgão 
a quem a Sudene se reportava. E o Marechal se reportava ao pre-
sidente. Essa alteração, provavelmente foi feita mais para articular 
um Ministério para o Marechal Cordeiro de Farias do que para reti-
rar força da Sudene. Mas eles talvez não tenham percebido, mas o 
certo é que perdeu a política de desenvolvimento regional, perdeu 
aquela ligação da Superintendência com a Presidência da República, 
que dava autoridade para que o órgão pudesse, sempre que tivesse 
necessidade, recorrer ao maior magistrado do país, o presidente da 
República. Como Celso Furtado fez nos governos de Juscelino, de 
Jânio Quadros e de João Goulart.

– E na redemocratização, como é que o senhor vê?
Nós estamos dando um pulo com a sua pergunta da fase militar, 
do autoritarismo para a fase da abertura. Eu apenas diria que a fase 
militar não foi só de fracassos, não foi só de fraquezas, foi de lutas 
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permanentes. Mesmo que aqui viesse a ser dirigido por militares e 
eles chegassem com ideias concentracionistas, ou ideias vinculadas 
ao Estado, mas eles eram convencidos pelos técnicos, pelo pessoal 
que aqui estava e passavam a ser defensores da região. Então, eu 
aproveito e peço desculpas por não ter dado o passo adiante logo 
para a redemocratização para dizer que os anos de 1964 a 1985, ou 
seja, do regime militar, não foram só de fracassos, não foram só de 
esvaziamento, não foram só de pontos negativos, como muitas vezes 
a academia, a imprensa, alguns políticos, alguns técnicos dizem. Pelo 
contrário, houve momentos áureos aqui dentro, com posições de 
crescimento da Sudene. 

– O senhor não acha que isso se deve ao fato de que aqui, pela 
influência que o doutor Celso Furtado exercia nos seus qua-
dros, com qualidade, e com os planos diretores tão bem 
amarrados, os militares não tinham como mudar isso? E eles 
seguiram porque era muito consistente o que estava estabele-
cido na região? O senhor não acha que isso tem a ver com esse 
passado, independente do regime de exceção ou não?
Acredito. Você está dando a explicação. Eu acho que era consistente. 
Você está dizendo os planos, e eu dizia, e o pessoal também. Apesar de 
termos tido uma mudança muito grande, nós que estávamos jovens, 
como você, entrando nos quadros, tivemos ascensão em função das 
substituições. Então, a sua colocação foi muito inteligente. Ela coloca 
que [o sucesso da Sudene também pós golpe] deve-se a, digamos, a 
programação, a lógica, a racionalidade da coisa, e, sobretudo, eu tam-
bém digo, ao pessoal preparado, que não dependia de partido político, 
não dependia de pistolão e de quem indica. A conjugação desses fato-
res fez com que houvesse um momento de luta, de resistência. Agora, 
essa resistência ocorreu de várias formas. É evidente que vinculados 
a um Ministério, e eles lá formulavam a política econômica direta-
mente junto à Presidência da República, nós fomos, muitas vezes, 
apunhalados! O termo é esse e eu não retiro: apunhalados por deci-
sões de política econômica contrária aos interesses do Nordeste. Eu 
tive ocasião de escrever, de falar e de chamar a atenção. Vou dizer que 
o Brasil não estudou, suficientemente [a Sudene]. Nossa academia... 
Qualquer dia desse eu vou escrever uma série de temas para ela [aca-
demia] refletir. Quando houve o Ato Institucional número 5 - esse sim 
foi o golpe dentro do golpe. [Até então] o movimento militar era como 
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muitos deles se justificavam: apenas 
um processo até a eleição de 1965, 
que tinha sido prometida por Castelo 
Branco, e que não foi cumprida. O 
próprio Juscelino Kubitscheck, que 
era um candidato para 1965, concor-
dava e admitia. Em 1968, exatamente 
no dia 13 de dezembro, surgiu o Ato 
Institucional Número 5. Ele surgiu 
porque havia dentro do Exército um movimento nacionalista ligado ao 
general que era o nosso Ministro, Albuquerque Lima, e que confron-
tou com um outro grupo do Exército. E o confronto foi de, digamos 
assim, total extermínio do grupo do general Albuquerque Lima e do 
general Euler Bentes. Ocorreu no dia 13. O negócio foi uma operação 
e foi contada pelos próprios generais para a gente. Eles quiseram con-
frontar com o governo central. O governo central deu o troco. Baixou 
o AI5, um ato que era de maior força da revolução. Era a revolução 
sobre a revolução: mais força ainda! E o ministro da Fazenda, Delfim 
Neto, uma figura muito inteligente, genial, que ficou do lado dos que 
ganharam, nos dia 29 e 30 de dezembro de 1968, baixou uma série de 
atos econômicos que o Nordeste ainda não estudou suficientemente, 
que foram verdadeiros arrombamentos, um verdadeiro tsunami em 
termos de política econômica. O nosso ministro pediu demissão, o 
superintendente pediu demissão. Foi um verdadeiro cataclisma. 
Então retiraram todos os recursos e orçamentos. Tiraram o fundo de 
participação dos estados que beneficiava mais o Norte-Nordeste: bai-
xaram de 20% para 12%. De 20% para 12% a gente pensa que é 8%, mas 
corresponde em percentual a 40%. Se fosse 20% para 10% era 50%. 
Baixou para 40%, no dia 29 e 30 de dezembro. No dia 1º de janeiro já 
devia cumprir todo um corte de recursos. Isso gerou muitos recursos 
para o poder central. E deu aquele crescimento enorme que o Brasil 
teve de 9% e 10%, porque concentrou tudo nas regiões Sul e Sudeste. 
Tudo! Então, prova de que o processo de desenvolvimento regional, 
como se falou na época; assuntos dos incentivos, que houve extensão 
para as áreas desenvolvidas, como se falou no planejamento, é uma 
verdadeira guerra. E você colocou muito bem quando disse que o que 
ficou de herança de Celso Furtado foi um planejamento, uma lógica, 
uma metodologia de trabalho, e um grupo técnico, profissional, que 
deu consequência, digamos, às políticas.

O que ficou de herança de Celso 
Furtado foi um planejamento, uma 
lógica, uma metodologia de tra-
balho, e um grupo técnico, pro-
fissional, que deu consequência, 
digamos, as políticas.
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– Na sua opinião, qual deveria ser a solução para promover o 
desenvolvimento das regiões Norte e Nordeste? Como é que 
deveria ser essa política?
A pergunta é muito interessante, muito importante, porque ela foca 
no cerne da questão. Os governos precisam ser mais sérios, os gover-
nantes precisam cumprir mais os compromissos de campanha. Nos 
meus documentos eu pegava as frases dos presidentes da República: 
os incentivos fiscais serão reservados às áreas problemas, o Norte 
e o Nordeste. Depois esses mesmos presidentes, assessorados por 
maus tecnocratas de São Paulo, do Sul, faziam Decretos estendendo 
os incentivos para as outras áreas. Então, o que precisa existir é na 
cúpula, lá na Presidência da República, uma compreensão de que, 
para corrigir os desequilíbrios entre as regiões menos desenvolvidas e 
as mais desenvolvidas, há que haver em todas as decisões de governo, 
a preocupação se aquela decisão não irá prejudicar determinada 
região. 

– Eu queria perguntar qual é a reflexão que o senhor faz entrando 
no prédio da Sudene hoje, vendo o estado em que esse prédio 
se encontra, o simbolismo que tinha esse lugar na época?
Eu peço desculpas para não ir ao âmago da questão, porque tenho 
recomendação médica, mas me faz mal ver o tratamento que a 
Sudene, os servidores, estão recebendo. Então, na realidade, quem 
viu aqui era uma efervescência, era uma movimentação, era a juven-
tude toda e a sociedade uma vez por mês se reunindo em torno dos 
governantes, dirigentes, ministros, às vezes presidente da República. 
Nós nunca mais vimos. Eu acho que está havendo não só em relação 
ao prédio, mas também em relação as reuniões aqui no Recife, algum 
preconceito, alguma má vontade, e até falta de visão dos envolvidos, a 
partir de governadores de Estado, ministro, presidente da República. 
Porque nós não podemos ter mobilizado tantos deputados para 
a aprovação do projeto, e eu tenho nos meus arquivos, foi de 360 
votos a 0... para nada. Não existe! Todos os partidos, todos os lados 
se deram a mão para a retomada da Sudene. E o que é mais grave: 
essa retomada pedida pelos bispos na reunião que comemorou os 50 
anos do Encontro dos Bispos, eu fui um dos que sugeri e estimulei, 
lá em Campina Grande, eu estava lá. Por coincidência, me encontrei 
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com o relator do projeto, Zezéu Ribeiro8, que me disse que tentaram 
na última hora que o projeto não fosse aprovado, no fim de 2006. 
Um grupo de assessores do Ministério da Fazenda e Planejamento 
chegou lá querendo adiar o projeto. O relator foi ao presidente da 
Câmara, que naquele tempo era o Inocêncio Oliveira. Ele pegou o 
telefone vermelho, que é um que liga e o presidente atende, e disse: 
“Presidente, é para aprovar, ou o senhor tem alguma ordem para 
não aprovar?” E ele disse: “não, pode aprovar.” E o Inocêncio botou 
em votação e foi aprovado. Ganhamos com elogio, cada deputado 
votava e fazia um elogio pela decisão de retorno da Sudene. Está 
nos anais do Congresso, e eu tenho também nos meus documentos. 
Quando chegou a hora da sanção a Presidência, o assessoramento da 
Presidência, alguns ministros, procuradores, ministro da Fazenda e 
do Planejamento, pegaram pontos cruciais, fundamentais, e levaram 
ao presidente para que ele vetasse. 

– Qual presidente?
Lula. Aquele que tinha prometido recriar, que tinha dito que que-
ria vê-la forte, e que abraçou aqui o prédio em 2002. E esse abraço 
foi uma coisa histórica, julho de 2002. José de Alencar fez um bri-
lhante pronunciamento, inclusive citou o meu nome e o de Adalberto 
como grandes defensores da instituição. Por incrível que pareça, na 
hora de fazer o seu pronunciamento, recordo-me bem, o então can-
didato a presidente, Lula perguntou para uma pessoa que era para 
ter elaborado, não chegou o pronunciamento, aí deram a exposição 
de motivos de 1959, de Juscelino Kubitscheck. E o discurso do Lula 
foi apenas a leitura. Foi a leitura da exposição de motivos de 1959, 
ou seja, fazer voltar o espírito de Juscelino, fazer voltar o espírito de 
intervenção federal e união dos estados, no Nordeste. E na hora de 
assinar o projeto de recriação da Sudene, não sei o que passou na 
cabeça dele, nunca tive explicação. Ao invés de colocarem o que foi 
prometido nos discursos, não foi feito assim. Disseram no texto: fica 
instituída a Sudene, como se fosse feita uma coisa nova. Se era recria-
ção, é: fica restituída. Se é recriada, é: fica recriada. Pois fomos às 

8 José Eduardo Vieira Ribeira (1949-2015), Conselheiro do Tribunal de Contas da 
Bahia (2014-2015), Deputado Federal pela Bahia (2003 – 2014), Vereador em Salvador 
(1993-2003), foi relator do Projeto de Lei Complementar Nº 76/2003, que institui 
a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE

https://pt.wikipedia.org/wiki/Superintend�ncia_do_Desenvolvimento_do_Nordeste
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discussões e descobrimos que essa 
nova instituição é para não ter que 
arcar com os compromissos, com o 
passivo financeiro do passado. E nós 
criamos um gap, um fosso entre a 
Sudene de Juscelino e essa nova que 
tem todos os nomes, toda a estru-
tura, toda a concepção, semelhante 
àquela de 1959.

– Para encerrar, como é que o 
senhor define a Sudene hoje? 
Eu a defino como uma instituição 
que parece que Brasília, a Presidência da República, arrependeu-se do 
compromisso de campanha de 2002. Ao encaminhar o projeto teve a 
aprovação com os vetos. A Constituição manda que os vetos sejam 
apreciados e votados em 30 dias: Artigo 66, Parágrafo 4º. O Congresso 
Nacional com os deputados, senadores, estão desde janeiro de 2007 
até hoje não apreciaram os vetos, e nem votaram os vetos. Mais grave: 
a comunidade a qual eu pertenço, os profissionais do Direito, Ordem 
dos Advogados do Brasil – OAB, professores, meu colegas de Direito 
Constitucional, juristas em geral do país, praticantes da sociedade 
civil, juventude do Brasil, todos nós, imprensa brasileira, que por um 
detalhe ou outro faz um escarcéu, faz um movimento danado... Uma 
nação que reprime ou condena pessoas por pequenas infrações regu-
lamentares, ou de leis trabalhistas, ou de trânsito... Agora mesmo, 
multas enormes... E todos os deputados e senadores, que assumem as 
suas funções, juram cumprir a Constituição Federal e estão descum-
prindo várias vezes, sistematicamente. E nós brasileiros aceitando e 
nos acomodando. E para que eu não fique no meio destes eu tenho 
por e-mail, por conversa, por contato... Ainda há poucos dias, com o 
presidente da OAB, toquei no assunto e venho tocando em todas as 
oportunidades, mas o certo é que você pergunta: a Sudene de hoje 
está aguardando recursos, meios, pessoal, autoridades, prestígio, 
tratamento condigno com a sua função, com a sua atribuição? Nós 
falamos muitas vezes aqui em regime militar, mas eu me lembro de 
um momento quando se discutia determinado assunto sobre proble-
mas em relação a Brasília e um general nos dizia: “quem dá as missões 
tem que dar os meios”. O Brasil tem dado à Sudene as atribuições, tem 

Como a Sudene está aqui? Um 
bocado de heróis, heróis anôni-
mos... Estão com missões muitas 
vezes superiores, com atribui-
ções, com um papel importante no 
papel e na lei, mas sem os meios, 
sem autoridade, sem os recursos 
e, sobretudo, sem a decisão polí-
tica para promover o desenvolvi-
mento do Nordeste.



238

dado as missões, mas não tem dado os recursos, os meios, sobretudo 
os humanos, porque uma casa que foi de 3 mil, 2 mil e tantos técni-
cos, hoje é uma casa de menos de 200 profissionais. E não seria difícil, 
não seria impossível nós, pelo menos numa fase emergencial, termos 
aqui os maiores cérebros do Brasil. Bastaria repetir o que Juscelino e 
Celso fizeram: colocar uma lei permitindo que a Sudene tivesse fun-
cionários à disposição de outros órgãos, e dado alguma compensação 
financeira. Então, existe solução, existe gente no CNPq, no BNDES, 
no IBGE, no Ministério de Planejamento e da Fazenda, que poderia 
vir para cá ajudar o superintendente. Porque a pergunta foi feita a 
mim, mas o superintendente já tem dito, Paulo Fontana, da Bahia, 
Paes Landim, que foi daqui, saiu, chamou a atenção com relação a 
falta de pessoal para o cumprimento das missões. Então respondendo 
eu diria: como a Sudene está aqui? Um bocado de heróis, heróis anô-
nimos, estão com missões muitas vezes superiores, com atribuições, 
com um papel importante no papel e na lei, mas sem os meios, sem 
autoridade, sem os recursos e, sobretudo, sem a decisão política para 
promover o desenvolvimento do Nordeste.
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Em primeiro lugar, eu não sou contra a seca. Tem que 
estabelecer uma estratégia de convivência com ela. 
A água que Deus manda já é suficiente para armar os 
projetos de desenvolvimento. No global, a base mudou 
a partir da Sudene, a partir da leitura do Dr. Celso 
Furtado... Isso aí a Sudene virou de cabeça para baixo. 
Agora, precisa passar um tempo. Uma sucessão de 
gerações operando nesse patamar para consolidar o 
caminho definitivo do Nordeste



240

Celso Furtado, a Sudene e o Semiárido: 
enfrentando a seca social

Andreza Dantas Albuquerque1
Walter Wasconcelos2

 

Aos 83 anos, Manoel Dantas Vilar Filho, o Manelito, como prefere 
ser chamado, nos recebeu em sua casa, na Fazenda Carnaúba, em 

Taperoá (PB), onde vive desde 1971, quando retornou a morar na Paraíba, 
e de onde saiu aos 11 anos para estudar no Recife, capital do Estado de 
Pernambuco. Formado em Engenharia Civil pela Universidade Federal 
de Pernambuco (UFPE), trabalhou no Departamento Nacional de Obras 
Contra as Secas (DNOCS) e na Sudene, foi professor da UFPE, compôs 
o grupo para instituição da Companhia de Água e Esgoto da Paraíba 
(CAGEPA), sendo seu último cargo público a direção do Instituto 
Nacional do Semiárido (INSA), em 2005. 

A face mais conhecida de Manelito é a do criador. Desde seu retorno 
a Taperoá, na década de 1970, passou a dedicar-se à pecuária e à criação 
de caprinos e ovinos, com raças nativas e adaptadas ao Semiárido 
Nordestino. A sabedoria e a teimosia de seu proprietário fazem da 
Fazenda Carnaúba um exemplo de convivência com o Semiárido. 

Manelito aceitou o convite do Projeto Editorial 100 anos Celso Furtado 
para uma conversa sobre sua experiência na Sudene e da sua proposta 
de fazer da gestão do INSA um legado para a reversão de uma leitura 
caricatural e negativa do Nordeste, inspirada na proposta de desenvol-
vimento de Furtado. Assim, a entrevista aqui apresentada foi mediada 

1 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.

2 Graduado Engenheiro Agrônomo pelo Centro de Ciências Agrárias-Campus II 
da Universidade Federal da Paraíba (UFPB, 2005), Especialista em Agroecologia 
pelo Centro de Formação de Tecnólogos Campus III da UFPB (2008), Mestre em 
Zootecnia na área de Forragicultura pelo Programa de Pós-Graduação em Zootecnia 
do Centro de Ciências Agrárias - Campus II da UFPB (2011).
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pelos seguintes temas: Reminiscências 
dos primeiros contatos do entrevistado 
com Furtado; Relação acadêmica e téc-
nica de Manelito com Furtado; Leitura 
do entrevistado quanto ao legado 
Furtadiano; Pertinência das proposi-
ções de Furtado para os desafios dos 
tempos atuais; O entrevistado, Furtado 
e o desenvolvimento regional. 

O ano de 1959 é um marco para o 
Nordeste. Diante do descontentamento 
com as ações do Governo Federal para 
a região, surge no cenário político o 
economista nordestino, Celso Furtado, 
com a missão, o comprometimento 
e o apoio do presidente Juscelino 
Kubitscheck, de propor uma política de desenvolvimento econômico 
para o Nordeste. 

Naquele ano, Manelito estava cursando o último ano de Engenharia 
Civil na UFPE quando se começou a discutir a criação da Sudene. “De 
mente acessa e atento ao que estavam discutindo” o aspirante a enge-
nheiro articulou uma palestra com o Dr. Celso Furtado na Escola de 
Engenharia, do Recife. Na ocasião, Furtado explanou sobre o grupo de 
trabalho que vinha se dedicando a um estudo sistemático sobre as doze 
frentes de ação para o Nordeste. Naquele primeiro encontro, foi a lei-
tura da seca apresentada por Celso Furtado o que mais despertou o in-
teresse do jovem Manelito. E o que dizia Furtado: o problema da zona 
semiárida do Nordeste não era a falta de chuva e sim a existência de 
uma economia inadequada ao meio e extremamente vulnerável ao pe-
ríodo de seca. “Essa teoria e essa exposição do Dr. Celso de abordagem da 
seca, essencialmente, era a mesma coisa do meu pai nos meus ouvidos”, 
destaca Manelito. 

A lei de criação da Sudene foi enviada ao Congresso em fevereiro de 
1959, mas só foi aprovada em dezembro, com a posse de Furtado vindo a 
ocorrer em Janeiro de 1960. Manelito recorda os bastidores dessa espera: 

“A aprovação da lei de criação da Sudene no Parlamento estava 
sendo sabotada pela bancada do Ceará, porque estava previsto que a 
Sudene seria no Recife, e os cearenses queriam carregar para Fortaleza. 
Resumindo, era isso. Resultado, terminei o curso, me formei, e nada 

“Meu pai fazia um açude por 
fazenda. Eram três, essa e mais 
duas. Para resolver o problema de 
água para beber, né? Porque açude 
era antieconômico. Aí de repente 
toma três anos de seca segui-
dos, seca tudo de uma vez. Então, 
metade da água de um açude se 
perde por evaporação. É a forma 
mais antieconômica, menos efi-
caz de resolver problema de abas-
tecimento d’água”. 
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da Sudene. Aí eu fui embora, menino, bem novinho, fui para Brasília, 
antes da inauguração. E ficou um colega meu, que tinha mais de meio 
sangue de doido, encarregado de me avisar da evolução real, da Sudene 
no Nordeste. Ele, inclusive, me telegrafou para eu voltar, antes de acon-
tecer isso. Aí ele me avisou antes de a Sudene ser consolidada, aí eu vim 
e fui trabalhar no DNOCS. Passei oito meses em Serra Talhada na resi-
dência do DNOCS. Era uma vaga no Recife e outra em Serra Talhada. 
Aí fui embora para o Sertão de Pernambuco, nas terras dos Ferreiras, os 
primos de Lampião”. 

O tempo no DNOCS só fazia aumentar a afinidade de Manelito 
com a proposta da Sudene. “Quando eu era estudante de Engenharia 
o DNOCS tinha tudo o que um engenheiro pretendesse. Fazia estrada, 
construção civil, mas a primeira coisa que peguei na vida foi com o nome: 
Departamento Nacional de Obras Contra a Seca. Será que o Hemisfério 
Norte só encontrou o caminho de produzir e prosperar depois do 
‘Departamento Nacional de Obras Contra a Neve?’ É engraçado. Aí eu 
dizia: O que é que era a favor?”. 

O DNOCS é o órgão federal mais antigo em atuação no Nordeste, 
criado em 1909 sob o nome de Inspetoria de Obras Contra as Secas. 
Comandado por engenheiros, entre a década de 1940 e 1960 atuava em 
dois grupos, um voltado a produção de estudos de hidrologia, pluvio-
metria e águas subterrâneas no Semiárido; e outro grupo que estava 
interessado em resolver os problemas da seca de maneira prática, co-
mandando, assim, as políticas de açudagem e organizando as frentes de 
trabalho. Essa era a política do governo federal para o Nordeste, princi-
palmente nos períodos de estiagem. 

“Meu pai fazia um açude por fazenda. Eram três, essa e mais duas. 
Para resolver o problema de água para beber, né? Porque açude era an-
tieconômico. Aí de repente toma três anos de seca seguidos, seca tudo de 
uma vez. Então, metade da água de um açude se perde por evaporação. É 
a forma mais antieconômica, menos eficaz de resolver problema de abas-
tecimento d’água”. Recorda-se. 

Manelito nos conta que durante os oito meses de espera pela aber-
tura da Sudene ficou atento a tudo que era publicado por Furtado para 
saber com quem estaria tratando: “quando a Sudene abriu, contratou 
uma leva de quatro técnicos. Eu era um deles. Porque eu estava lá na 
porta. Você há de convir, a expectativa criada com a criação da Sudene, 
entende? Furtado reverteu a filosofia da água, revogou uma leitura se-
cular da seca, baseado em água, né? A seca do Nordeste, é muito mais 
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uma crise na oferta de alimento na re-
gião do que na oferta de água. Expandir 
a fronteira agrícola da região até a 
Amazônia maranhense, para garantir 
o abastecimento do gênero básico. E 
adaptar a agricultura da zona seca, à 
seca. Significa a pecuária, como era 
desde a manjedoura de Belém. A ativi-
dade predominante na Zona Seca é a pe-
cuária. Então aqui no Nordeste você faz 
uma leitura equivocada de 300 anos, de 
irrigar. Produzir no Nordeste, só com 
irrigação. Faz 300 anos, e não acharam a água ainda”, ressalta Manelito. 

A proposta da Sudene para a região Nordeste confrontava com o pen-
samento das autoridades locais, que temiam as mudanças proposta por 
Furtado e o corpo técnico da Superintendência. A ideologia dos grupos 
dominantes era que a culpa para o atraso da região estava no clima; já 
para Furtado, a verdadeira crise era provocada pela seca era social. 

A seca era a razão de ser do DNOCS, assim o atrito entre o órgão e 
Furtado foi inevitável. Sobre essa questão Manelito recorda a pressão 
sob Furtado para uma definição de como a Superintendência iria atuar 
com relação a política de açudagem que era empregada pelo DNOCS e 
apoiada pelos governadores da região. “Eu lembro que havia uma pressão 
enorme em cima da Sudene, para definir uma política de açudagem. A lei-
tura hidraulicista da seca. Aí Furtado disse: A Sudene só vai definir uma 
política de açudagem para o Nordeste quando estiver definida a política 
de águas".

Para Furtado, a seca tinha se transformado em uma indústria, e, 
compreendendo isso, a proposta da Sudene tinha como objetivo utilizar 
de forma mais justa as áreas a serem irrigadas com dinheiro federal. 
Isso estava previsto na Lei de Irrigação proposta em 1959 e que não 
chegou a ser aprovada pelo Congresso, por não ter apoio dos políticos 
nordestinos. 

Como nos conta Manelito: “O governador do Ceará, Parsifal Barroso, 
danado da vida porque a Sudene não definia a posição de açude. Repare 
que uma das primeiras coisas que a Superintendência fez foi criar a 
CONESP, Companhia Nordestina de Sondagens e Perfurações, para furar 
poço por todo canto. A maioria é salobra, então tinha outra coisa, dessa-
linizador. Ou seja a teoria Celso Furtado colocou de cabeça para baixo, de 

Eu lembro que havia uma pressão 
enorme em cima da Sudene, para 
definir uma política de açudagem. 
A leitura hidraulicista da seca. Aí 
Furtado disse: ‘A Sudene só vai 
definir uma política de açudagem 
para o Nordeste quando estiver 
definida a política de águas'. 
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abordagem ao Semiárido, em relação ao DNOCS. Eu achei muita graça”, 
diverte-se ao relembrar os fatos. 

Na Sudene, Manelito atuou na área de Saneamento e Abastecimento 
D´água, desde sua criação até o golpe de 1964. Desta fase o agropecua-
rista recorda que o setor que ele trabalhava foi fechado pouco antes do 
golpe, assim: “Eu não fui expelido, não, porque eu já tinha saído. Eu es-
tava no Sertão, fazia parte, mas na área de Saneamento e Abastecimento 
D´água que tinha sido fechado por um general doido, do Quarto Exército, 
na Sudene”. Sobre o Furtado superintendente, Manelito o descreve 
como sendo um gestor bem articulado, afinado. “Perguntava a três, 
quatro pessoas, mas era ele quem resolvia tudo. E é aí que está a grande 
virtude. Todos os documentos da Sudene eram escrito por ele. Era bem 
afinado. Tudo era de uma forma articulada. Partia daqui para chegar no 
chão. Isso eu tentei fazer lá no instituto (INSA) e consegui”, enfatiza. 

Manelito teve uma carreira bem sucedida como Engenheiro, após 
seu período na Sudene, exerceu a função de Professor na Universidade 
Federal de Pernambuco, mas a morte de seu pai o fez retornar à Fazenda 
Carnaúba, em 1971, para dar continuidade às atividades agropecuárias 
que eram desenvolvidas por seu Manoel Vilar, falecido em 1969. 

A Fazenda Carnaúba, administrada por Manelito e seus filhos Inês 
e Daniel, é um exemplo de como é possível conviver com a semiaridez 
da região e viver economicamente no Semiárido sem travar uma guerra 
contra a escassez de chuva ou as características do solo. O caminho da 
pecuária apropriada por Manelito se distingue no cenário nordestino 
por resgatar e valorizar a rusticidade das cabras “nativas” adaptadas a 
sobreviver no ambiente seco, mas de vegetação rica e de grande poten-
cial para a pecuária de forma sustentável. 

A forma de conduzir a pecuária na Carnaúba foi fortemente inspi-
rada na matriz do pensamento de Celso Furtado para a região, pois para 
Manelito “a exposição de Dr. Celso era igual à conversa de meu pai, 
nos ouvidos da gente”. A experiência de vida de Manelito como enge-
nheiro, professor, agropecuarista e, principalmente, como estudioso do 
Semiárido, o levou ao comando do Instituto Nacional do Semiárido, 
que durante sua criação homenageava Celso Furtado. 

O INSA, que recebeu o nome de Celso Furtado, foi criado em 2004 
como órgão vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia. Manelito 
foi convocado a dar forma ao Instituto e viu no convite a oportuni-
dade de devolver ao Nordeste o protagonismo de seu desenvolvimento. 
Assim, ao mesmo tempo em que a proposta do INSA se fundamentava 
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nas bases da antiga Sudene, lançava as bases tecnológicas para a re-
versão de uma leitura caricatural e negativa do Nordeste. 

O Instituto foi pensado para atuar como núcleo de pesquisa consis-
tente sobre as lavouras xerófilas; centro de pecuária de múltipla função 
do Nordeste, para pesquisa complementar e difusão regional de gené-
tica apropriada e educação pública saudável sobre o Semiárido. Sobre 
a criação do INSA-CF Manelito ressalta que a sua primeira batalha foi 
trazer a sede da Instituição para a zona seca da região semiárida. “Eu disse 
a Dr. Arraes (Miguel Arraes, então Deputado Federal de Pernambuco): 
‘Chega de botar as instituições do Semiárido à beira d’água’. O SEPASA, 
que era o Serviço do Semiárido da Embrapa, estava previsto para ser em 
Campina Grande, na redação dos documentos iniciais. Foram botar na 
beira d’água do São Francisco, em Petrolina. Quando eu assumi o INSA 
fui enfático: ‘então trate de botar numa terra, na zona seca de Campina 
Grande. Eu quero que tenha o mínimo de água’. Uma manobra do Dr. 
Arraes sediou em Campina Grande, tirou da beira d’água, isso foi conflito 
meu, mas não tinha nem orçamento, nem quadro de pessoal. Para você 
ter uma ideia, que eu não imaginava nunca, eu me rendi a ele (Arraes), e 
a Cássio, para arrumar a fazenda. ‘Sede dele dentro de uma sala? Estou 
fora!’”. 

Manelito ficou na direção do INSA até a seleção do primeiro diretor 
do Instituto em 2007. Seu trabalho a frente do Instituto teve o reconhe-
cimento do então superintendente da ADENE, José Zenóbio Teixeira de 
Vasconcelos, órgão que antecedeu a atual Sudene: “Outro dia eu vinha 
numa avião de Fortaleza para Recife, e o superintendente da ADENE, que 
foi a instituição intermediária entre a Sudene e a nova Sudene. Dentro 
do avião, ele observando minha roupa, minha farda (fazendo referência 
ao conjunto de calça e blusa azul, seu traje de todas as ocasiões), ele 
sentou junto de mim, aí ele disse: ‘É Manelito, eu vejo. Eu estou acom-
panhando, com muita atenção, o que você está fazendo, e escrevendo e 
dizendo. Nesses termos, o INSA é o embrião da nova Sudene, nos termos 
em que você está colocando, é o embrião da verdadeira Sudene’”, relata 
com orgulho. 

Perguntamos a Manelito sua percepção sobre as questões atuais do 
Nordeste, o que é que permanece sem solução na região, no sentido 
de pensar o Semiárido? Avançou em alguma coisa? “Avançou a partir 
da Sudene. A leitura 'hidraulicista' da seca arrefeceu. Ainda hoje, está 
gravado no meu celular, o pessoal de uma dessas instituições de TV per-
guntou: ‘O senhor é um visionário?’ Em primeiro lugar, eu não sou contra 
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a seca. Tem que estabelecer uma estratégia de convivência com ela. A 
água que Deus manda já é suficiente para armar os projetos de desenvol-
vimento. No global, a base mudou a partir da Sudene, a partir da leitura 
do Dr. Celso Furtado. A irrigação artificial deixou de ser o procedimento 
excludente para produzir no Nordeste. Isso aí a Sudene virou de cabeça 
para baixo. Agora, precisa passar um tempo. Uma sucessão de gera-
ções operando nesse patamar para consolidar o caminho definitivo do 
Nordeste. Veja, a lavoura irrigada era excludente. Isso acabou. Pecuária 
era o caminho. Eu tive muito a ver com isso na Sudene. Agora, eu quero 
ficar quieto em casa. Nem que sejam pessoas simpáticas, como vocês, 
para fazer isso, eu não quero”. 

Então, todo aquele diagnóstico de Furtado ainda é válido para o 
Nordeste de hoje, perguntamos: “Vale demais! Eu me lembro, inclu-
sive, das quatro perguntas do tal comitê de busca (Referência ao pro-
cesso de seleção do diretor do INSA), armado no Ministério da Ciência e 
Tecnologia em Brasília. Eu pedi que acrescentasse mais uma questão: o 
que é que os candidatos a diretor acham dos Planos Diretores da Sudene e 
se vê algum sentido para a utilidade atual que ele poderia ter. Embaralhou 
todo mundo”. 

Finalizamos com a questão: para os desafios que a gente tem, Furtado 
faz falta? “Já não faz tanta. Repare como eu estou dizendo. Já não faz 
tanta. Porque a equação teórica ele arrumou. Daí para frente...”

Nota dos editores:
A entrevista foi realizada em 19 de fevereiro de 2020, uma das últimas concedidas por 
Manelito Vilar, que faleceu em 28 de julho de 2020, dias após o fechamento da trilogia 
lançada em 26 de julho. A Manelito, nossa gratidão e respeito.
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Tania Bacelar

Quando se fala em Furtado, eu acho que tem uma caracte-
rística que é a do intelectual com o pé no chão. Ele sempre 
me passou isso. “A realidade precisa estar junto de mim”. 
Ele não é um intelectual que só produz por deleite pessoal 
ou para o avanço da ciência. Ele mete a mão na massa, 
trabalha com a realidade e que quer mudar a realidade.
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Celso Furtado: um intelectual com o pé no chão

João Morais de Sousa1
Andrea Carla de Azevêdo2

A Professora Tania Bacelar de Araújo é pernambucana do Recife. 
Doutorou-se em Economia Pública, Planejamento e Organização 

do Espaço, pela Universidade de Paris I, Panthéon-Sorbone (1979). 
Tem mestrado pela mesma Universidade em Política e Programação 
do Desenvolvimento (1977). Possui graduação em Ciências Sociais pela 
Faculdade Frassinetti do Recife (1966) e em Ciências Econômicas pela 
Universidade Católica de Pernambuco (1967). Exerceu vários cargos 
públicos. Iniciou-se com atuação destacada no quadro de técnicos da 
Sudene (1966 a 1995) em áreas de economia e planejamento, princi-
palmente para as causas do Nordeste. Depois, atuou como assessora 
técnica do Ministério do Desenvolvimento Agrário, professora visitante 
da Ecole des Hautes Etudes em Sciences Socieales, da França. Foi, tam-
bém, Secretária Nacional de Políticas Regionais e Coordenadora do 
Grupo de Trabalho Interministerial e encarregada de propor a recria-
ção da Sudene e Sudam (2003). Além disso, atuou como Secretária de 
Planejamento, Urbanismo e Meio Ambiente do Recife, Diretora do 
Departamento de Economia da Fundação Joaquim Nabuco e Secretária 
da Fazenda do Estado de Pernambuco. 

A professora Tania Bacelar é sempre lembrada pela forma despren-
dida, generosa e dedicada à formação. Orientou dezenas de alunos 

1 Sociólogo, doutor em Sociologia e Professor Associado do Departamento de Ciências 
Sociais da UFRPE. Publicou livros e artigos sobre coronelismo, poder local, ensino 
de ciências sociais, o universo da seca, turismo e educação. Estuda, atualmente, as 
relações entre arte, cultura popular, cidadania e desenvolvimento sustentável.

2 Jornalista, Mestra em Desenvolvimento Regional pela Universidade Estadual 
da Paraíba – UEPB (2012); Doutora em Planejamento Urbano e Regional pela 
Universidade Federal do Rio de Janeiro – IPPUR/UFRJ (2017); Doutora em 
Governação, Conhecimento e Inovação pela Universidade de Coimbra – FEUC/UC/
COTUTELA, Portugal (2018). Atualmente está como Investigadora Visitante em 
Estágio Pós-Doutoral no Centro de Estudos Sociais, na Universidade de Coimbra.
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no mestrado e doutorado na UFPE. E participou de outras dezenas de 
bancas de graduação e pós-graduação. Incansavelmente, sempre aceitou 
todos os convites. Mesmo com a agenda lotada, sempre encontrou um 
jeito para participar de abertura de semestres, de semanas acadêmicas 
de diferentes cursos e, inclusive, eventos organizados pelos alunos. Ela 
atende a todos como o mesmo encanto e determinação. Ao longo de 
sua trajetória acadêmica, no Departamento Geografia da UFPE, parti-
cipou de vários congressos, fóruns, seminários, encontros, colóquios, 
conferências (nacionais e internacionais), discutindo temáticas como a 
do desenvolvimento do Brasil, do planejamento regional e das políticas 
públicas para o desenvolvimento regional.

Essas temáticas estão registradas na sua intensa e qualificada pro-
dução acadêmica. São dezenas de livros, artigos em revistas e perió-
dicos nacionais e internacionais, artigos em jornais e documentários. 
Ao longo de sua trajetória acadêmica lecionou várias disciplinas como: 
Formação Econômica e Territorial do Brasil, Estado e Economia, Estado 
e Políticas Públicas, Estado e Políticas Regionais, Analise Regional, 
Análise e Planejamento Regional.

Como reconhecimento a sua trajetória pública, Tania Bacelar re-
cebeu dezenas de prêmios, entre eles: Título de Doutora Honoris Causa 
pela Universidade Católica de Pernambuco (2019); Título de Professora 
Emérita pela UFPE (2019); Prêmio Personalidade Econômica de Ano 
pelo COFECON (2018);Título de Cidadã Piauiense pela Assembleia 
Legislativa do Piauí (2016); Ordem do Mérito dos Guararapes – Grã Cruz, 
Governo do Estado de Pernambuco (2012); Economista do Ano – Setor 
Público, Ordem dos Economistas do Brasil (2009); Ordem Nacional 
do Merito Cientifico classe Comendador, Ministério da Ciência e 
Tecnologia (2004); Medalha do Merito Nilo Coelho, Tribunal de Contas 
do Estado de Pernambuco (1997).

Atualmente é professora aposentada da Universidade Federal de 
Pernambuco, mas continua a desenvolver atividades na pós-graduação 
e no apoio institucional à gestão universitária. Também desenvolve ati-
vidades na CEPLAN (Consultoria Econômica e Planejamento).

Tania Bacelar é considerada, por muitos estudiosos, como herdeira 
de Celso Furtado no que tange a sensibilidade de pensar políticas pú-
blicas e estratégias de planejamento e desenvolvimento regional, so-
bretudo, para a região Nordeste. Na tarde do dia 04 de março de 2020, 
em Recife, ela recebeu a nossa equipe, de forma terna e afável, em seu 
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escritório, na CEPLAN, para esta entrevista sobre o legado de Celso 
Furtado. Foi uma entrevista leve, esclarecedora e esperançosa.3

Quando perguntada sobre a influência de Celso Furtado em sua tra-
jetória profissional e de vida ela destacou o exemplo do “intelectual com 
o pé no chão”, no sentido de que a realidade não é para estar distante do 
estudioso, do planejador. A realidade é para está sempre junta e fazer 
parte desse processo. É para ser transformada. Ela lembra que isso é 
difícil para quem é da academia. E que Celso Furtado fez isso com ma-
estria. O pensamento dele tem a formulação ancorada em conceitos e 
em debates teóricos, mas traz junto a leitura da realidade, não só para 
entendê-la, mas para transformá-la. Assim, seu pensamento tem a rea-
lização prática, disse Tania.

Outro legado de Celso Furtado que Bacelar aponta como influência 
na sua vida foi o do intelectual político. "Isso também é muito difícil 
para quem é da academia. Ele me inspirou nas várias experiências em 
que atuei no ambiente político", afirma. Segundo ela, das proposições 
de Celso Furtado a que mais influenciou na sua formação foi a Sudene, 
onde começou a trabalhar pouco depois da cassação dos direitos polí-
ticos e do exílio do economista. "Se perguntassem a Furtado quais das 
suas contribuições ele considera a mais importante e simbólica, acre-
dito que ele escolheria a Sudene, uma proposta ousada e muito inova-
dora para a época. É o principal exemplo de que ele conseguiu entender 
a realidade para mudá-la", ressalta. Bacelar destaca o capítulo sobre a 
seca no GTDN como sendo o mais brilhante do mestre. "Furtado in-
verte o diagnóstico do problema do Nordeste. O problema do Nordeste 
não era a seca, nem a falta da água, nem as irregularidades das chuvas. 
Muitos Semiáridos no mundo não tinham os problemas sociais que o 
Semiárido nordestino apresentava. Ele subverte, assim, o diagnóstico 
das elites nordestinas que afirmavam que a política pública para resolver 
este problema teria que ser política hidráulica", pontua. De acordo com 
Bacelar, Furtado sustentava que o problema não era a seca enquanto 
fenômeno ambiental, mas as estruturas socioeconômicas organizadas 
historicamente no Nordeste e como elas condicionam as pessoas e a 
economia, a exemplo do latifúndio pecuário. 

3 Participaram da entrevista, além dos autores: Cidoval Morais de Sousa (coordenador 
da coleção Celso Furtado: a esperança militante), Andreza Dantas Albuquerque (Pós-
doutoranda do PPGDR/UEPB) e o cinegrafista Mahatma Gandhi (ASCOM UEPB).



251

Também mostra que a política hidráulica estava errada. Ao invés de 
resolver se ampliava o problema. Furtado afirmava que não se resolve 
o problema da falta d’água acumulando água. Tania Bacelar lembra a 
saída apontada antes pelas elites nordestinas com a criação do DNOCS, 
e pergunta: acumular água aonde? Os açudes e barragens estavam sendo 
construídos dentro das grandes propriedades, aumentando o poder dos 
donos. Furtado compreendeu logo que a grande tragédia da seca era a 
tragédia social; a tragédia humana. 

Para Bacelar, um dos elementos que contribuiu para Furtado se 
sensibilizar com problemática da seca foi, enquanto sertanejo, ter 
convivido com uma grande seca, na adolescência. Isso, segunda ela, 
o politizou, "porque ele queria compreender como era que se dava 
aquele processo em que pessoas eram obrigadas a viver numa situação 
de miséria e exploração, inclusive migrando de um lugar pra outro em 
busca de sobrevivência".

Bacelar lembra, ainda, que o traço principal de Celso Furtado en-
quanto Intelectual político foi a “ousadia forte”. Ele defendia um projeto 
de mudanças, de transformação da realidade que contrariava o pro-
jeto de conservação defendido pelas elites nordestinas. Foi esse traço 
que, segundo ela, o levou ao exílio. Outra característica de Furtado, na 
Leitura de Bacelar, era a exímia capacidade de conversar e negociar. 
“Furtado negociava sem negociar o principal. Ele chegou ao setor pú-
blico para servir e respeitá-lo, e não para se locupletar"

Quando questionada sobre a Sudene atual, foi pragmática: “é um 
projeto que ainda não disse a que veio”. Quanto a pertinência e atuali-
dade de Furtado como teórico para o entendimento da realidade atual, 
ressalva que muitas reflexões feitas por ele se referiam a um outro mo-
mento histórico do Brasil e do mundo: "O momento atual é portador 
de outros desafios, como o fenômeno da globalização. Furtado foi um 
homem do seu tempo, mas foi, também, um intelectual que não se co-
loca em caixinhas. A abordagem multidisciplinar é o grande desafio da 
ciência contemporânea. E ele já foi um precursor". Bacelar conclui a 
entrevista dizendo que sua utopia é ver um mundo sem a desigualdade 
que se tem hoje, especialmente a regional e humana. Acredita que o 
mundo tem andado para trás nesse ponto: "a concentração da riqueza 
é absurda"!

Segue a entrevista na íntegra com o aprofundamento dos pontos ci-
tados acima e outras questões. Boa leitura. 
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Entrevista

– Gostaria que a senhora falasse um pouco das suas lembranças 
e das suas impressões de Celso Furtado. 
Conheci de longe, adolescente, quando ele estava na campanha para 
construir a Sudene. Eu era adolescente, estudante, e a gente come-
çava a conhecer Furtado pelos jornais, debates, ideias. Quando entrei 
na Sudene, em 1966, ele já estava exilado. Na França, eu fui aluna dele 
numa disciplina, Teoria do Desenvolvimento. Eu lembro que era uma 
sala imensa da Sorbonne, um auditório enorme, lotado de africanos e 
latino-americanos. E ele dando aulas para nós, na época, falando fran-
cês com sotaque paraibano. Depois, ele foi da minha banca. Ele não 
foi meu orientador, ele era de outra unidade na universidade onde eu 
estudei [Sorbonne], mas eu consegui convidá-lo para a minha banca 
de defesa da tese de doutorado. Quando ele voltou ao Brasil a gente 
teve vários momentos de interação, quando ele já estava ministro [da 
Cultura, do Governo Sarney], em alguns debates, reuniões... então, 
não foram tantos contatos pessoais. 

– Desses momentos, que características a senhora pode destacar 
do homem Furtado?
Quando se fala nele, eu acho que tem uma característica que é a do 
intelectual com o pé no chão. Ele sempre me passou isso. “A realidade 
precisa estar junto de mim”. Ele não é um intelectual que só produz 
por deleite pessoal ou para o avanço da ciência. Ele mete a mão na 
massa, trabalha com a realidade e que quer mudar a realidade. É um 
traço que o marca. Um intelectual que atua no ambiente político, 
o que não é muito fácil para quem é da Academia, para quem tem 
uma produção intelectual, como ele tem, e ao mesmo tempo ter uma 
atuação no ambiente político. Ele tem essa marca que me sintoniza 
com ele porque eu também tive experiências no ambiente político, e 
não é fácil. 
Da atuação dele ali no ambiente político eu acho que tem um traço 
de ousadia muito forte porque o projeto que ele defendia, como eu já 
disse, era um projeto de mudança, não era de conservação da reali-
dade, mas de transformação da realidade. Eu sempre admirei muito 
a capacidade dele de negociar. Eu acho que quando você está atu-
ando no espaço político, a capacidade de conversar e de negociar 
é central. Política, para mim, é conversa. E é construção do que é 
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possível fazer naquele momento, 
né? E para fazer a construção, você 
tem que negociar. Tem o famoso 
vídeo sobre Furtado no qual 
Conceição dá um depoimento que 
eu achei fantástico. (O vídeo) diz 
que Furtado negociava sem nego-
ciar o principal. Eu acho que isso é 
uma marca importante. Quando se 
vai para a negociação política você 
tem que saber até onde pode nego-
ciar, e o que é tão importante para o 
projeto e para as ideias que você está 
defendendo, que é um ponto inegociável. Um exemplo disso que eu 
sempre dou é a negociação dos incentivos fiscais, que foi uma marca 
da Sudene e que não era uma proposta de Furtado. Nem no GTDN, 
nem no primeiro Plano Diretor da Sudene. O artigo 34 foi criado 
no primeiro Plano Diretor no Congresso. E quem botou o artigo 34 
foi um deputado das oligarquias pernambucanas, conservador, que 
tinha visitado a Itália e tinha visto a experiência lá e trouxe a ideia 
do modelo dos incentivos para cá e Celso Furtado negociou o artigo 
34, que cria o sistema na sua estrutura básica. Você tinha o optante, 
que é quem iria pagar o Imposto de Renda, mas não vai. Você deve 
ao Leão mas ao invés de pagar você deposita 50% do valor no Banco 
do Nordeste, para financiar projetos. Então era a figura do optante. E 
você tinha o empreendedor, que era quem iria receber aquele apoio 
financeiro. Então o modelo, o arcabouço, já estava no artigo 34 e 
na ideia da criação de um sistema de incentivos para a promoção 
do desenvolvimento industrial. Na época, era incentivo só para a 
indústria de transformação. Aí Celso Furtado negocia, o artigo 34 
não existia na proposta dele, mas aparece na proposta que foi apro-
vada pelo Congresso. Foi negociada no Congresso. Aí o artigo 34 
tem duas restrições. O sistema é criado, mas o optante não pode ser 
quem recebe. Era uma negociação. Por que ele faz essa negociação? 
Porque era para que no Nordeste florescesse um setor industrial de 
empresários nordestinos. Ele queria patrocinar uma indústria rigo-
rosa no Nordeste, mas que tivesse um protagonismo dos industriais 
nordestinos importantes. Tinha um sonho político por trás disso, 
que era substituir, na política, o peso das oligarquias agrárias por 

Eu sempre admirei muito a capa-
cidade dele de negociar. Eu acho 
que quando você está atuando no 
espaço político, a capacidade de 
conversar e de negociar é central. 
Política, para mim, é conversa. E 
é construção do que é possível 
fazer naquele momento, né? E 
para fazer a construção, você tem 
que negociar.
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uma classe empresarial industrial supostamente avançada, ou pelo 
menos mais avançadas que as oligarquias rurais. Então ele tinha uma 
visão política por trás da proposta econômica. Ele consegue botar 
essa cunha: quem opta não é quem recebe os incentivos. A segunda 
cunha é que tinha que ser empresa nacional, porque ele também 
tinha um sonho do empresariado local, nacional, então não pode-
ria ser multinacional. Ela poderia renunciar, mas ela não poderia se 
beneficiar. No artigo 18, depois o sistema passa a se chamar 34/18, já 
com Celso Furtado fora da Sudene, já no segundo Plano Diretor, em 
1965, depois do Golpe. Aí poderia ser qualquer empresa, quem opta 
pode receber, e pode ser empresa nacional ou multinacional. 

– A Sudene de Furtado teria morrido ali?
Acho que os incentivos morreram ali. Quando ele botou essas duas 
cunhas, o sistema de incentivos não deslanchou. Ele aceitou a pro-
posta, mas as duas cunhas que ele colocou não viabilizaram o sistema 
que foi proposto. 

– E o que ficou dele?
O que ficou dele no plano era o essencial. Noventa por cento do 
primeiro Plano Diretor era a proposta essencial dele na época, inves-
timentos em infraestrutura, no que ele chamava de “pré-condições”. 
Quando a gente lê o primeiro e o segundo Plano Diretor, que foram 
muito influenciados pelo GTDN, o essencial da ação da Sudene era 
infraestrutura econômica, de Saúde, Educação, de Pesquisa ... um 
dos departamentos mais fortes da Sudene no primeiro Plano Diretor 
era o Departamento de Recursos Naturais. Então 90% era colado no 
GTDN. Essa invenção dos incentivos era uma criação ad hoc do que 
ele tinha proposto, mas foi negociado por ele. Eu acho que esse é um 
belo exemplo de como você negocia, viabiliza o que você acha que é 
mais importante, mas aceita o que as outras pessoas estão propondo. 
Então eu acho que essa marca e importante.

– A senhora falou do intelectual pé no chão, do político que sabia 
negociar sem abrir mão do principal... 
A terceira [característica] eu diria que é o exemplo de homem 
público. No Brasil eu acho que a gente é muito carente desse exem-
plo, de alguém que chega ao setor público respeitando a coisa pública. 
Não é para se locupletar; é para servir à coisa pública. Se você me 
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perguntar de alguém que, no exercício da função pública, para mim 
é uma referência, é ele. Tem piadas muito interessantes, tem causos 
muito interessantes, de quem conviveu com ele. Não é o meu caso. 
Por exemplo: Chico de Oliveira conta histórias de dividir o quarto 
quando viajava com ele, para não pagar duas diárias. “Pra quê duas 
diárias? Não tem duas camas no quarto? Nós não podemos dormir 
no mesmo quarto?” São pequenos gestos que mostram o respeito 
daquela pessoa ao bem público. O dinheiro é público. Se eu gastar 
dois, podendo gastar um, eu estou desperdiçando dinheiro público. 
O pessoal da Sudene inicial tem exemplos cotidianos de lições que ele 
dava de como lidar com o dinheiro público, respeitando o dinheiro 
público. Eu acho que no Brasil isso é um exemplo muito importante. 

– A senhora disse há pouco que uma coisa que marca o intelec-
tual Furtado ‘é o pé no chão’. O pensamento na sua dimensão 
prática ...
Tem a formulação teórica, mas tem a leitura da realidade e tem o 
projeto de mudança da realidade. Quando a gente lê Furtado tem 
sempre as três coisas. Ele está ancorado em conceitos. E tem o lado 
acadêmico em conceitos, em debates teóricos. Tem a realidade 
e o acadêmico até ali sempre vai. Mas ele ia mais fundo e dizia: “o 
conhecimento para mudar a realidade, não só para entender como a 
realidade é”. Tem muito acadêmico que para aí, né? Na Academia, no 
fazer entender melhor a realidade já é uma contribuição. Mas ele ia 
além na contribuição. A realidade é assim e poderia ser diferente. Aí 
já embute o projeto de transformação. 

– Das proposições furtadianas, quais a senhora destacaria como 
as mais importantes na sua formação? 
Na minha, a Sudene. Depois que ele saiu eu trabalhei vários anos na 
Sudene. Mas eu acho que se perguntasse a ele, das contribuições dele 
qual ele acharia a mais simbólica, eu acho que ele escolheria a Sudene, 
também. Acho que é uma proposta ousada, para aqueles tempos, e 
muito inovadora. Ali é um exemplo que ele conseguiu entender a 
realidade, e queria mudar a realidade. Pra mim, o capítulo mais bri-
lhante do GTDN é o capítulo sobre a seca. Ele inverte o diagnóstico. 
Porque até ali o problema do Nordeste era a seca. E ele disse que o 
problema do Nordeste não é a seca. E nem a seca é o problema do 
Semiárido. Não é a falta da água nem a irregularidade da água, o 
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problema do Semiárido. É que tem 
muitos Semiáridos no mundo que 
não tem os problemas sociais que o 
Semiárido nordestino tinha. Ele sub-
verte, usando uma palavra forte, o 
diagnóstico das elites nordestinas da 
época, que o problema do Nordeste 
era a seca, e que a política pública 
para resolver era a política hidráulica. 
Aí ele vai em cima das duas verten-
tes dominantes. O problema não era 
a seca enquanto fenômeno ambien-
tal; o problema está nas estruturas 
socioeconômicas organizadas nesse 
território onde tem as secas. O problema não é a ocorrência da irre-
gularidade. Como é que se organizam as pessoas e a Economia, para 
conviver com esse fenômeno natural? É aí onde está o problema. Ele 
mergulha fundo onde era o latifúndio pecuário do Semiárido e mostra 
que a política hidráulica está errada. Ao invés de resolver, ela estava 
ampliando o problema. Porque é resolver a falta d’água acumulando 
água. Mas vai botar água onde? Então ele vê que os açudes estão dentro 
das grandes propriedades, aumentando o poder dos donos. E a grande 
tragédia da seca era a tragédia social da seca. A tragédia humana. Foi 
o que politizou Celso. Ele era um sertanejo que conviveu com uma 
grande seca, na adolescência e se politizou ali. Ele queria entender 
como é que aquilo acontecia porque as pessoas eram obrigadas a viver 
numa situação daquela. Então esse capítulo é brilhante porque ele 
vem com um conhecimento diferente, com uma abordagem diferente, 
e, politicamente para mim, é o capítulo que marcou a reação política 
contra ele. A reação política contra ele tem a ver com este diagnóstico, 
porque fazer o Nordeste industrial muita gente queria. Então o pri-
meiro eixo do GTDN não tinha grandes resistências. Agora o segundo 
eixo, que era mudar a estrutura econômica do Semiárido, e diversifi-
car a Zona da Mata, encontrou reações enormes contra ele. 

– A senhora poderia destacar a importância de Furtado para a 
sua formação ?
Eu acho que o compromisso dele com o Nordeste. Mas não é com o 
Nordeste abstrato. É com o Nordeste das pessoas, do nordestino, de 

O problema não era a seca 
enquanto fenômeno ambiental; 
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socioeconômicas organizadas 
nesse território onde tem as secas. 
O problema não é a ocorrência 
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fenômeno natural? É aí onde está 
o problema.
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quem vive aqui. De quem consegue viver aqui. Na época dele, uma 
grande parte da população nem conseguia viver aqui. Tinha que ir 
embora para poder viver. Então esse compromisso dele, num inte-
lectual, para mim, é um exemplo incrível. Talvez a identidade do que 
tem sido um dos meus objetos de estudo que é o Nordeste e alguém 
que estudou com uma abordagem que me serve de referência, né? 
Não tem como não servir. 

– Problematizando um pouco mais ... Essas mudanças que 
Furtado faz em relação à interpretação do Nordeste confronta 
com a concepção do DNOCS, com a proposta do DNOCS? A 
Sudene de Furtado desempodera o DNOCS? 
Com certeza. O DNOCS foi apropriado pelas oligarquias. A proposta 
dele (Furtado) tirava poder das oligarquias. Ele propunha aumentar 
o poder dos industriais para diminuir o poder das oligarquias e pro-
punha diversificar a Zona da Mata e reestruturar aquela organização 
sócio produtiva que existia ali. Então, era muita ousadia junta. Agora 
o momento que o Brasil vivia não deixava de ser favorável, porque 
era a era Juscelino, e o Brasil queria ser um exemplo de industria-
lização no mundo. Acho que isso o beneficiou em estar operando 
tudo isso num contexto que era muito rico na história do Brasil. Os 
50 anos em 5 de JK. Era ali que ele estava operando, né? Não era 
um Brasil em crise, era um Brasil pungente naquele momento. Claro 
que muito mais no Sudeste e no Sul, que era elemento de denún-
cia central dele. “A industrialização é muito boa. Mas é muito boa 
no Sudeste, e é contra o Nordeste”. Ele também denuncia e arranja 
dificuldades. Mas é muito interessante que na aprovação da lei da 
Sudene e do primeiro Plano Diretor, não era a elite paulista que era 
contra. Quem fez estudo de Ciência Política sobre aquele momento 
mostra que os principais opositores dele eram nordestinos. A ban-
cada conservadora nordestina reagia mais que a elite paulista, que 
depois se beneficiou da Sudene. Quando o Sistema 34/18 deslancha, 
Furtado já não estava na Sudene, é que o optante veio a receber o 
dinheiro. O Brasil já estava naquela fase da Indústria operando em 
escala nacional. Aí você transbordou as empresas de lá para cá. Eram 
empresas do Sudeste, empresários do Sudeste que usavam os incen-
tivos para vir para o Nordeste. Então, de certa forma, eles sacaram 
ali que aquilo não era tão ruim para eles. Então os opositores eram a 
elite conservadora nordestina. 
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– 34/18 teria criado os coronéis urbanos? 
Não, não por isso. Onde o 34/18 funcionou mais parecido com 
aquela primeira restrição de Furtado foi no Ceará. Tem uma tese 
de Valdeci [Monteiro dos Santos]4 que compara a industrialização 
no Ceará, em Pernambuco e na Bahia. E você vê que grande parte 
da indústria no Ceará foi de empresários cearenses. Tanto que no 
Ceará a classe industrial cearense usou os incentivos, se modernizou 
e depois tomou o poder. A era Jereissati, a era dos anos 60, é filha 
da Sudene. Porque aquilo tem, por trás, uma renovação da produção 
industrial e o modelo cearense é mais parecido com incentivo fiscal 
para mudar a estrutura, e criar um pouco do que Celso Furtado que-
ria; uma outra elite industrial, mais progressista. Não é a ARENA, é 
o PSD. Então é mais parecido o Ceará com o que ele queria do que 
Pernambuco e Bahia, que são filiais de grandes empresas do Sudeste. 
E nem aqui nem na Bahia teve uma renovação tão grande da elite 
industrial, né?

– E o Furtado planejador? A contribuição de Furtado para o pla-
nejamento do Brasil? A senhora poderia falar um pouco sobre 
isso?
É uma contribuição muito importante porque ele acredita no plane-
jamento. A Sudene também era uma instituição de planejamento. 
Para usar o dinheiro que ele conseguiu, ele fazia um plano. Ele con-
seguiu que Juscelino criasse uma instituição, e conseguiu o dinheiro, 
e era muito dinheiro. O arranjo institucional que ele fez na Sudene 
foi muito ousado. Para mim, uma das coisas mais interessantes que 
ele fez foi a criação da Sudene. Até porque a Sudene, que depois 
vingou, era uma estrutura burocrática. A Sudene de Furtado não era 
uma instituição burocrática, ela era uma instância política. Porque 
na criação da Sudene de Furtado, mais importante do que a estru-
tura da Secretaria Executiva, era o Conselho Deliberativo. Então, na 
cabeça dele, a Sudene era Conselho Deliberativo (CONDEL). Para 
que o Conselho Deliberativo tomasse uma decisão precisava de uma 
equipe técnica que subsidiasse essas decisões. Aí precisava de uma 
estrutura administrativa. E para operar o que fosse decidido, pre-
cisava, também, de uma estrutura administrativa. Mas ela não era 

4 A Indústria Incentivada no Nordeste: Os Exemplos das RMs de Salvador; Recife e 
Fortaleza. Dissertação apresentada ao Mestrado em Desenvolvimento Urbano e 
Regional. Recife: MDU/UFPE, 1994.
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a principal, era auxiliar. O principal era o lócus político de intera-
ção, uma coisa ousada, que o Brasil não tem, que é uma instância 
interfederativa. O pessoal da Ciência Política estuda isso com muita 
propriedade. Ela é uma instância interfederativa, num país que não 
tem esta cultura. A cultura é cada um se segmenta. A União é uma 
coisa, o estado é outra, o município é outra. Aí ele vai e cria um lugar 
para sentarem todos os governadores com ministros do Governo 
Federal. Então, aquilo era uma instância decisória interfederativa 
num país que não tem cultura de gestão interfederativa até hoje. E 
a estrutura técnica era uma ordem. Tanto que ele nunca quis fazer 
prédio. Enquanto ele foi superintendente a Sudene funcionava num 
prédio alugado e, quando ele voltou [do exílio], o choque que teve foi 
“parece a sede da ONU!”. E dizia: “Isso aqui é sinal de decadência!”. 
Ter aquela estrutura, para ele, era sinal de decadência, desviou-se 
do que era para ser. Virou uma burocracia. Quem organiza isso é o 
plano. Aí a defesa do planejamento é central na estratégia dele. E é 
muito interessante como ele monta as estruturas de planejamento na 
Sudene. A Assessoria Técnica era a cabeça do planejamento e cada 
departamento tinha um órgão de planejamento. E aquilo funcio-
nava com um sistema interno de planejamento. E vários programas 
que ele fazia com os estados, o planejamento era o eixo norteador. 
Então ele tinha uma célula na Sudene, mas tinha células nos esta-
dos para dialogar com o plano. Tudo tinha que primeiro dizer “Nós 
vamos fazer o que?” “Por que vamos fazer isso?” “Vai gastar quanto?” 
“Quem é que vai fazer isso?”. Então isso é que era o plano. A noção 
de planejamento é central na proposta dele.

– Em “Brasil: a Construção Interrompida” de 1992, Furtado diz 
que precisamos saber se temos futuro como nação, que conta 
na construção do devir humano, ou se prevalecerão as forças 
que se empenham em interromper o nosso processo histórico 
e formação de um Estado Nação. Qual é a atualidade do pensa-
mento de Furtado?
Pra mim era uma das obras mais pessimistas de Furtado. Ele não era 
um pessimista, mas um otimista. Mas aquele livrinho era muito pes-
simista. Já estava perto de morrer, acho que foi na década de 90. E 
“Brasil: a Construção Interrompida” é de um amargor muito grande. 
São frases muito duras, né? E a ideia é como se o projeto de Brasil 
tivesse se inviabilizando. Então ele percebe isso. Um momento de 
ameaça do que foi o projeto de Brasil do século 20. E com todas as 
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dificuldades o Brasil tinha se tornado 
uma potência mundial no século 20. 
Então tinha uma energia positiva ali 
no século 20 que deu o Brasil que 
deu. Era uma potência econômica 
de pé de barro. Mas aquilo ajudava 
a construir um projeto de nação. E 
tinha um rumo. O Brasil queria ser 
uma potência industrial, esse era o 
rumo. E o mundo, na época, era isso. 
Um mundo que queria ser indus-
trial. Potência era sinal de pungência 
industrial. Foi isso que o Brasil enga-
tou. O problema da gente é como a gente organizou isso do ponto 
de vista social. E o diagnóstico que ele faz é o mesmo: a gente conse-
guiu isso, mas tem os pés de barro. E no final do século ele percebe 
muito bem que parecia que o Brasil estava pegando um desvio. Então 
aquele livro merece ser lido e refletido, a cada momento, pois ele pára 
e faz uma espécie de balanço: “fizemos isso, mas não é fácil primeiro 
construir a nação brasileira. É fácil construir a potência econômica 
brasileira, mas não basta ser potência econômica para ser uma nação. 
Para ser uma nação, é preciso que os nacionais se beneficiem do fato 
de ser potência”. Então a dimensão social precisa ser comtemplada. 
E ali o Brasil estava claudicando, né? Mas era pior. Eu acho que ele já 
pressentia que o mundo estava mudando e que o Brasil estava per-
dendo a direção do seu projeto. Porque este é o nosso drama de hoje. 
Ali, bem ou mal, tinha esta unidade de fazer do Brasil uma potência 
industrial relevante. Só que a indústria de transformação no mundo 
foi completamente transformada nas novas tecnologias. Então todo 
o esforço que a gente fez, está se perdendo. O Brasil está se desin-
dustrializando porque a Indústria do século 21 não é a Indústria do 
século 20. E a gente não conseguiu engatar a Indústria brasileira na 
Indústria do século 21. Parece que ele pressentiu ali que a gente tinha 
dado um passo em falso. Que o mundo estava indo numa direção 
daquilo que era o miolo do nosso projeto do século 20, que estava ter-
minando, e a pergunta era “Qual é o projeto do século 21?”. No século 
21 temos uma economia de serviços, a economia do conhecimento. 
E isso não está na agenda do Brasil, infelizmente. Então a gente nem 
é mais industrial e está voltando a ser primário exportador e num 
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modelo que o mundo também rejeita. O modelo tradicional, conser-
vador, explorador da Natureza. Tudo o que no debate mundial sobre 
o que é desenvolvimento não é. E o Brasil se firmando como potên-
cia agrícola, produtora de soja, produtora de carne a qualquer custo 
social, a qualquer custo da Natureza. Isso é um horror. Para quem 
tinha um sonho que a Nação fosse contemporânea, decente. Então 
aquele livro eu acho que é um sinal de alerta. Se ele tivesse vivido, 
talvez hoje ele fosse uma das pessoas que pudesse estar refletindo 
com a gente. “E aí, agora a gente faz o quê?”. Mas ali ele pressentiu. 
Aquilo é um livro fino, mas de uma intensidade enorme.

– A senhora falou da ousadia de Celso Furtado e eu imagino que 
a elite deve ter esperneado. Juscelino Kubitschek dava cober-
tura a Celso Furtado nessa ousadia, ou em alguns momentos 
ele lutou só? 
Eu não vivi junto dele neste tempo, né? Eu só entrei na Sudene 
em 1966 e já não era JK. Neste tempo eu era estudante. Então, na 
minha vivência, não tenho depoimento sobre isso. Mas, do que eu 
li de pessoas que conviveram na época, Rômulo de Almeida, Chico 
de Oliveira, que viveu essa aventura, né? O depoimento central é de 
que Juscelino apoiava. Agora, Juscelino estava acima dele em outro 
patamar de negociação. Talvez, em alguns momentos, Juscelino não 
tenha dado o apoio que ele precisava. Mas o depoimento predomi-
nante é que ele [Furtado] contava com JK nas horas essenciais e ele 
[Juscelino] foi um aliado importante no projeto dele [Furtado]. Mas 
Juscelino depois entrou em confronto com o projeto mais conserva-
dor que existia no Brasil. Tanto que ele também foi defenestrado. 

– A gente está falando da atualidade do pensamento de Furtado. 
O que a senhora destacaria mais para entendermos a realidade 
de hoje utilizando Furtado como teórico?
Para trazê-lo, hoje, primeiro tem esse desafio que já citei, né? Muitas 
das reflexões que ele fez eram sobre um outro momento do mundo, 
e um outro momento do Brasil. Então, se a gente quiser transportar 
Furtado não é bom errar. Ele raciocinou para um momento que não 
é o momento que a gente está vivendo. O momento atual é portador 
de outros desafios. Estamos precisando de outro Furtado. Estamos 
precisando de alguém que tenha a capacidade dele, e vários alguéns, 
porque a bronca é tão séria que não é um alguém que vai dar conta. 
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Ele foi um homem do tempo dele, que deu um aporte inovador 
para os desafios daquele momento. A gente está vivendo um outro 
momento e temos que ter reflexão nossa, de quem ainda está vivo, 
para pensar esse novo momento, que não é fácil. Mas tem premissas 
com as quais ele trabalhou, que eu acho que a gente deve se inspirar 
nele. Eu não acho que ele deva ser abandonado. Ele continua uma 
referência, e eu acho que a gente precisa ir nessas referências para 
pensar o hoje. Por exemplo: a abordagem Multidisciplinar é central 
em Furtado. Ele não era um economista. Aliás, ele nem fez curso de 
Economia. Chamam ele de economista. Ele foi advogado e ele era 
um cientista político e um analista econômico, e era muita coisa. 
Um homem que estudava Literatura, um profundo conhecedor ... 
um intelectual. Um intelectual a gente não consegue botar numa 
caixinha. As caixinhas são da burocracia. Ele é muito mais do que 
isso. A abordagem Multidisciplinar é o desafio mais contemporâ-
neo até hoje, do que na época dele. Ele já era um precursor. Então 
a dimensão ambiental, para falar numa [questão] que ele não traba-
lhou profundamente, porque na época dele não tinha a dimensão 
que tem hoje. O Aquecimento Global não era agenda da época dele. 
É uma agenda de hoje que faz com que, para pensar o que ele pen-
sou, para pensar um projeto de desenvolvimento para o Brasil não 
se pode desconsiderar a dimensão ambiental. E a gente consegue, 
vasculhando na obra dele, identificar que a leitura dele da seca não 
é arraigada na dimensão ambiental. Ele diz que a dimensão ambien-
tal existe, é um fator restritivo, mas é a dimensão socioeconômica 
que precisa mudar. Isso é uma leitura multidimensional, tá certo? A 
dimensão cultural que está em Furtado. Não é à toa que ele foi minis-
tro da Cultura. E como é que um economista é ministro da Cultura? 
Não era economista no Ministério da Cultura, era um homem que ao 
pensar, ao refletir, ao propor, a dimensão cultural estava presente. A 
dimensão da ciência e tecnologia. A compreensão de que o conhe-
cimento era uma variável estratégica. E se vê na descrição dele em 
“Formação Econômica do Brasil’, como ele lida com a dificuldade que 
o Brasil carregou no século 20 todo porque não gerou conhecimento 
próprio, e para fazer os 50 anos em 5 de JK, importou conhecimento. 
A rapidez fez com que ao invés de o Brasil ser um país em que a 
indústria já nasce produzindo conhecimento, ela importa máquinas 
e equipamentos. Mas na reflexão de Furtado você tem a preocupação 
com a fragilidade que isso importa. Faz ligeiro, mas faz capenga. E faz 



263

capenga porque a reflexão não veio de dentro. E quando eu importo 
a máquina eu estou importando uma realidade diferente da minha. 
E estou num país que tem mais gente do que países avançados que 
tinham pouca gente, que criaram máquinas para pouca gente. Aqui 
eu tenho que criar máquina para muita gente. Então essa reflexão é 
fundamental. Eu acho que tem elementos de Furtado que são refe-
rências que a gente não pode dizer não. Ele estudou outro momento 
e por isso eu não vou visitá-lo?. Eu acho que a gente sempre revisita 
para ir buscar a substância, onde é que está a contribuição princi-
pal para refletir sobre desafios novos. Então novos desafios que a 
gente tem ... o mercado de trabalho hoje é um novo desafio. Não é 
só a gente que não consegue acessar. Na época dele as pessoas não 
conseguiam acessar, e não conseguiam sobreviver. Hoje as pessoas, 
em sua grande maioria, estão acessando de um jeito completamente 
diferente. Todo mundo “uberizado”, ninguém tem nenhuma refe-
rência. Nós estamos subvertendo o mercado de trabalho de um jeito 
... no mundo, não é só no Brasil. E no Brasil estamos fazendo isso 
na dosagem brasileira. São problemas novos, desafios novos que no 
tempo dele nem passava pelo juízo o que seria, por exemplo, “ube-
rização”. Chegar aqui na frente do meu prédio e ter um bando de 
rapazes e de moças, de moto, de bicicleta com aquelas coisas nas 
costas. Então é uma coisa nova, que está desafiando os movimen-
tos de organização dos trabalhadores. Você lê as pessoas que estão 
refletindo sobre o movimento sindical ... aquilo que eles faziam não 
é mais adaptável. Vai organizar como? Tem perguntas novas, que a 
gente tem que resolver, e que Furtado nem chegou junto porque não 
eram questões centrais no tempo dele. 

– Qual era a preocupação dele com a formação / educação de seu 
corpo técnico? 
O tema aí é Furtado e a Educação. Tem muita gente que diz que Celso 
Furtado não valorizava a Educação. Eu acho que esse tema é muito 
interessante, Furtado e a Educação. Aí eu vou dar o meu depoimento. 
Eu entrei na Sudene como auxiliar de pesquisa. Eu fazia dois cur-
sos ao mesmo tempo: Ciências Sociais e Economia. Ciências Sociais 
à tarde e Economia à noite. Então [como é que], não valorizava a 
Educação, mas tinha um Departamento de Recursos Humanos? A 
Sudene de Furtado tinha dois departamentos muito fortes: Recursos 
Humanos e Recursos Naturais. Quem não pensa em Educação, não 
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pensa em gente. É preciso analisar o que era o Departamento de 
Recursos Humanos. Acho que dava uma tese interessante, “Furtado e 
a Educação”, olhando o que ele fez na Sudene. Muita coisa se perdeu 
e ninguém sistematizou. Então, para voltar para mim, eu foquei nesse 
Departamento de Recursos Humanos. E sabe qual era o trabalho? A 
Sudene era a Capes da época, mas para graduação. Porque naquela 
época o Nordeste não tinha graduação. Então uma das deficiências 
do Nordeste era gente qualificada. Para fazer a Sudene foi difícil, 
tinha que fazer o TDE. Tinha que investir em gente. Você fazia um 
curso e os melhores qualificados entravam na Sudene. Então, uma 
pessoa dessa não valorizava a Educação? Como foi que ele recru-
tou? Não foi com bilhetinho de deputado. Depois [de Furtado] é que 
virou bilhetinho de deputado. Era fazer o TDE, um curso intensivo 
de desenvolvimento, e os melhores qualificados iam trabalhar na 
Sudene. Quando eu entrei na Sudene tinha duas pesquisas preci-
sando de gente: uma em Saúde, onde eu também trabalhei, que era 
para mapear onde estava a oferta de serviço de saúde, e a outra era 
o que eu chamo “a Capes da graduação”, que era uma bolsa que a 
Sudene instituiu para estimular os jovens a fazerem curso superior. 
Dava uma bolsa para o menino sair lá do interior e fazer Geologia, por 
exemplo, ou escolher um curso daquilo que o Nordeste precisa para 
se desenvolver. Onde é que estão os especialistas em Geologia, em 
Mineração? Engenharia de Minas, Economia, Sociologia? Para esses 
cursos a Sudene dava uma bolsa para a pessoa vir, estudar e terminar 
a Graduação. Eu conheço muita gente que diz até hoje “Só me formei 
porque tive a chance de ter aquela bolsa”. Naquela época não tinha 
Pós Graduação. Pós Graduação a gente fazia no exterior. Era difícil 
fazer a Graduação! Sabe o que a gente fazia como pesquisador? Ia na 
casa dos meninos. O candidato à bolsa era fiscalizado. A gente saía 
numa Rural Willys para visitar a família para ver se realmente aquela 
pessoa precisava daquela ajuda. Não era uma coisa gratuita. Era uma 
coisa dada com um objetivo: ela tinha que fazer o curso, mas a gente 
tinha que ir lá saber se o menino realmente morava num lugar pobre, 
se a família realmente não tinha condição, se ele realmente era mere-
cedor. Eu fiz essa pesquisa. Eu acho que uma pessoa dessa valoriza 
Educação. A crítica era “mas não valorizava Educação básica”. Aí eu 
sugiro uma entrevista com quem trabalhou com ele na educação 
básica. Ele tinha um programa muito interessante de apoio às secre-
tarias de estado, porque a Educação não era do Governo Federal. A 
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Educação básica era do Estado e Município. Então, qual era a ideia da 
Sudene inicial? Era fortalecer as estruturas que ofertam a Educação 
Básica. Quais são as estruturas? Estaduais e municipais. Teve um pro-
grama da Diretoria de Educação que se relacionava com as secretarias 
de educação para formar gente para fazer o planejamento educacio-
nal, para melhorar o ensino básico, onde estava a responsabilidade 
do ensino básico. Não era para trazer o ensino básico para a Sudene. 
Era usar o dinheiro da Sudene para qualificar os estados e contribuir 
para melhorar as estruturas do ensino básico. Então eu acho que aí 
tem um componente de educação.

– Mais ou menos como era feito com os outros setores...
Então, a Sudene, com essa visão, de sistema, de articulação dos esta-
dos, foi quem montou os NAEs que virou SEBRAE. Foi quem montou 
as CEPAs, que era a Unidades de Planejamento Agrícolas de todos os 
estados. Fazia cursos. Eu fui professora de vários cursos. Fazendo o 
quê? Trazíamos o pessoal que trabalha com agricultura nos estados e 
fazíamos um curso na Sudene, um curso intensivo. O aluno vinha só 
para estudar, tinha que ser dedicação exclusiva. Dava-se uma bolsa 
para complementar a vinda dele para cá, e ainda dava outra quando 
ele voltava. Para que ele não chegasse no estado, na volta, formado 
para entrar na CEPA, chegava brilhante, atualizado, e o secretário 
puxa para ser assessor dele, e não tinha a gratificação que a Sudene 
dava. Então era uma gratificação para ele montar a unidade para a 
qual ele tinha sido capacitado. Isso não é pensar Educação? Isso não 
é formar quadros de conhecimento? Mas acho que esse é um debate 
porque ele está sendo acusado de não valorizar a Educação. 

– E quanto a relação de Furtado com a Cultura?
Também, não é à toa que ele foi ministro da Cultura. Mas na Sudene 
de Furtado a valorização da Cultura está na ARTENE, que era uma 
subsidiária da Sudene para promover o artesanato. Um dos poten-
ciais que ele via no Nordeste vinha da Cultura. E ele criou a ARTENE, 
que na época dele era uma instituição muito interessante, porque 
tinha toda uma política de promoção do artesanato. Era uma empresa 
onde a Sudene tinha uma participação acionária, tinha vida própria, 
e era de comercialização. Veja que coisa inovadora naqueles tempos! 
A promoção de um ente que não é somente público, para organizar 
o grande problema do artesão. E qual é? Ele sabe produzir, mas não 
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tem acesso ao mercado. Então, o diagnóstico que ele fez mostra que 
tem um potencial que vem da Cultura, que é riquíssima, mas o pes-
soal vive na miséria. E por que vive na miséria? Porque quem ganha 
dinheiro é quem comercializa, portanto o nó está na comercialização. 
Aí, ele cria uma agência para organizar a comercialização, para rom-
per com esse ciclo que quem tinha acesso ao mercado era a elite. Ela 
recebe por R$ 4 e vende por R$ 30, ou até por R$ 50. 

– E ele criou outras outras subsidiárias ...
Várias. Era uma modelo gerencial novo. Ele não queria inchaço 
mesmo. A Sudene para ele era um negócio enxuto. Era um negócio 
de organização, de diálogo, mas precisava fazer as coisas. A CONESP, 
por exemplo. Tinha que perfurar poços onde tivesse que perfurar. Aí 
ele cria uma empresa para perfurar poços. Mas era um negócio fora 
da Sudene. Quando cumprisse a missão, acabava. Tanto que ela aca-
bou e já tinha uma empresa para perfurar poço. Não precisava mais 
do Estado 

– Ele estava antecipando o processo de incubação..
Incubava. Incubava para depois soltar, né? E aconteceu isso. Tanto 
que várias desapareceram e já tinha o dinamismo da própria vida 
econômica e tinha criado elementos para substituir aquilo. Mas era 
um modelo de gestão que foi outro ponto interessante, que é pouco 
estudado. O modelo de governança, como se chama hoje, que estava 
na cabeça de Furtado era muito inovador para a época. 

– Por quanto tempo o pensamento de Furtado conseguiu preva-
lecer na Sudene?
Eu diria que uns 10 anos. Entrei em 1966, e, da minha vivência, eu 
acho que a semente que ele plantou foi tão bem plantada que ela 
germinou mesmo num outro contexto, completamente diferente. Já 
eram generais que dirigiam. Mas eu ouvi de um general que foi supe-
rintendente a seguinte frase: “Me disseram que eu iria encontrar aqui 
um antro de comunistas, mas eu encontrei um antro de idealistas”. 
Era a obra de Furtado. Era o jeito com o qual ele concebeu a institui-
ção. Era um bando de idealistas. Então, eu diria da minha vivência 
que, os anos meus iniciais ainda estão muito impregnados das ideias 
dele, das propostas dele. Eram tão ousadas, tão inovadoras que a 
turma tinha comprado a ideia. Pessoas como Carlos Miranda, que 
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vocês entrevistaram, como Otamar, 
que viveram mais cedo do que eu 
estavam lá ainda, eram desdobra-
mentos daquelas sementes que ele 
(Furtado) tinha deixado lá. Quando 
você planta boa semente, ela não 
morre, não. Ela vai germinando. Ela 
pode não germinar do jeito que você 
queria, mas vai germinando. Uma 
instituição pública é um ente vivo. 
Depois vem a Sudene dos incentivos 
e foi esta que terminou morrendo, 
né? Então eu acho que tem três fases 
da Sudene: a fase de Furtado, a fase 
pós Furtado, já no regime militar, 
mas onde várias sementes ainda ger-
minavam, e a fase que perde recursos 
e que fica pendurada nos incentivos, 
que foi reapropriada pelos interesses 
da elite. Já é uma Sudene se prepa-
rando para morrer. Eu diria que é a 
Sudene dos anos 80, por aí. 

– E a atual?
A atual é um projeto. Não disse a que veio. 

– O que a senhora acha hoje dos estudos regionais? Do desen-
volvimento regional...
Se tem uma coisa nova, que não é da época de Furtado, é o grau de 
globalização que existe hoje. O grau de globalização que a economia 
mundial alcançou tem um certo descolamento do território. A lógica 
da Globalização é uma lógica territorial que não é a lógica com a qual 
nós, pobres mortais, trabalhamos. Aí tem um certo distanciamento. 
Mas o que eu vejo é que as nações continuam. As empresas se globa-
lizaram, mas a nações continuam. Então tem uma escala pós-global 
que ainda é nação. A China, por exemplo, é um projeto de nação. Não 
é um projeto de globalização abstrato. A China quer ser uma potência 
mundial e está recuperando a nação. Aliás, no dia em que Mao mor-
reu eu morava na França e eu vi na tv uma frase de um senhor que 
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tinha passado pelo caixão de Mao, estava sentado no chão e o repór-
ter chegou perto dele e disse: “O senhor está chorando por quê?” O 
que foi que Mao legou à China? Ele disse: “Mao recolocou a China de 
pé”. Ele não falou do Socialismo. Ele disse: “Mao recolocou a China 
de pé”. Veja aí o conceito de nação na frase dessa pessoa. Eu acho 
que nessa escala de nação, que era uma preocupação de Furtado, a 
gente não está delirando. Ainda tem um espaço para discutir a con-
solidação da nação brasileira. Aí eu estou com ele. Agora, dentro da 
nação, eu hoje vejo os estudos regionais. [Clélio] Campolina está 
fazendo estudos regionais, é outro maluco, né? E ele foi embora para 
o mundo para ver como o mundo está tratando isso. E a relação entre 
os novos modelos de desenvolvimento, e as sub-regiões, é enorme. 
As políticas regionais hoje não estão fora de moda. Eu não acho que 
a gente vai perder emprego, não. Eu acho que a gente continua tendo 
espaço. Agora, é com moldes e desafios diferentes daqueles que a 
nossa geração trabalhou. Mas eu continuo estimulando meus alunos 
a não jogar a toalha. Para fazer o que eu não poderei fazer porque os 
desafios são diferentes. As políticas regionais estão se transformando, 
se aproximando dessa dimensão de inovações científico-tecnológi-
cas. Têm uma relação muito mais forte hoje de política de inovação 
e política regional, que não tinha na nossa época. O jeito de fazer as 
coisas, mudou. Porque o conhecimento humano está mudando. Está 
mudando até quem faz. Quem vai fazer é a inteligência artificial, o 
robô ou não sei o quê, que dirá o jeito de fazer. Eu acho que tem 
um campo novo aí. Não é mais o nosso desafio, não é mais aquela 
literatura que a gente recomendou. Agora a temática eu acho que é 
atual. As duas, né? Tanto a consolidação da nação como a dimensão 
da desigualdade regional. A gente não estuda região só por estudar 
região. A diversidade regional é um dos nossos temas. Mas a desigual-
dade regional é um dos nossos temas e ele está atualíssimo. [Vocês] 
não estão desempregados. 

– Sua utopia?
Minha utopia é um mundo sem a desigualdade que a gente tem hoje. 
Regional e humana, sobretudo. Eu acho que, nesse ponto, o mundo 
andou para trás. A gente está num momento do mundo onde a con-
centração da riqueza é tão absurda, que não cabe todo mundo. E é 
esse o grande desafio que o Papa Francisco está botando o dedo na 
ferida. E eu estou com ele. A chamada economia de Francisco Como 
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concepção, ainda não está formulada, mas como problema, esse é o 
problema. As hordas de imigrantes, coisas que a gente está vendo no 
mundo inteiro. O mundo tem meios para não ter isso. Então, eu acho 
que ele está certo. Uma utopia minha é ver se isso dará certo. 
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Angelo Oswaldo

Como intelectual, Celso Furtado sempre abordou a ques-
tão cultural como um dos pontos seminais da vida do país 
e do seu desenvolvimento socioeconômico. Não só na obra 
acadêmica, mas também na militância política... A partir do 
prisma cultural, ele compreende e narra o percurso e enfa-
tiza o papel da cultura na construção possível do futuro. O 
legado de Celso Furtado como ministro é o entendimento 
de que, sem se fundar na cultura, o desenvolvimento se 
torna frágil e vulnerável, incapaz de responder à realidade 
do país e de sua população.
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Sem cultura, o desenvolvimento se 
torna frágil e vulnerável

Cidoval Morais de Sousa1

Milena Barros Marques dos Santos2

Angelo Oswaldo de Araújo Santos3 conheceu Celso Monteiro Furtado 
em 1974, em Paris. Furtado – paraibano de Pombal (1920-2004), 

exilado desde 1964 do Brasil pela ditadura militar – era professor da 
Sorbonne e fora convidado a integrar uma banca de defesa de douto-
rado na capital francesa. Angelo Osvaldo, como é mais conhecido no 
mundo político-cultural, compartilhava o entusiasmo de numerosas 
pessoas que queriam ver o intelectual em ação. O paraibano não com-
portava apenas a fama de grande economista. Ele era também, dentre 
outras coisas, advogado, jornalista, escritor, servidor público, planifica-
dor, criador da Sudene, historiador. Um homem de pensamento e ação, 
um teórico do desenvolvimento socioeconômico, um homem de cultura 
e, de certo modo, um estadista. A Angelo Oswaldo, o homem discreto e 
reservado, de observação culta e fascinante lembrava um poema de João 
Cabral de Melo Neto: conciso e surpreendente.

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

3 Jornalista, escritor, curador de arte, advogado e gestor público. Nasceu em Belo 
Horizonte, MG, em 1947. Na gestão de Celso Furtado no Ministério da Cultura (1986-
88), foi secretário do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), chefe de 
Gabinete e ministro interino. Exerceu os seguintes cargos: prefeito municipal de 
Ouro Preto, MG (1993-96, 2005-08, 2009-12), presidente do Instituto Brasileiro de 
Museus, IBRAM (2013-14) e secretário de Estado de Cultura de Minas Gerais (1999-
2002, 2015-2018). É membro da Academia Mineira de Letras e da Academia Brasileira 
de Arte, sendo sócio do IHGB e IHGMG.
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Pouco mais de uma década depois, Furtado e Oswaldo trabalhariam 
juntos no Ministério da Cultura. O momento era delicado: fim do pe-
ríodo de ditadura militar no Brasil; impedimento e morte do presidente 
eleito indiretamente, Tancredo Neves; posse, como presidente, do então 
vice-presidente José Sarney; criação do Ministério da Cultura e deslo-
camento de seu primeiro ministro, José Aparecido de Oliveira, para o 
governo do Distrito Federal. O sucessor de Aparecido no Ministério, 
Aluísio Pimenta, não deu certo e Celso Furtado foi indicado ao cargo 
de ministro da Cultura em janeiro de 1986. Na opinião de Oswaldo, 
Furtado levou confiança, equilíbrio, sobriedade e responsabilidade ao 
Ministério da Cultura. Era um homem de ação que sabia pensar o Brasil. 
Os meios culturais reagiram positivamente. O pensador paraibano con-
solidou o Ministério da Cultura. A partir dos esboços de José Aparecido, 
Furtado definiu um organograma simples e objetivo, clarificou ver-
tentes e orientou a administração direta e indireta, de forma lúcida e 
afirmativa. Destacou quatro eixos de atuação para o desempenho da 
pasta: patrimônio cultural; ação dinâmica da cultura; dimensão social 
da cultura; e a comunicação e o intercâmbio internacional. 

A questão cultural, em Furtado, na compreensão de Oswaldo, era um 
dos pontos seminais da vida do país: cultura e desenvolvimento deviam 
ser percebidos como vetores de um mesmo processo. Chamava atenção 
para a cultura nas escolas, nos presídios e nos asilos, destacava o ad-
vento da transformação tecnológica, analisava a globalização, apontava 
disparidades regionais e a necessidade de compreender os desafios das 
cidades e dos territórios. A atuação política de Furtado, nas lembranças 
de Angelo Oswaldo, sempre esteve voltada para a causa republicana e 
democrática, para superação da miséria e valorização da originalidade 
do Brasil como povo e país. Inovou ao se preocupar com a dimensão 
da cultura no cotidiano dos cidadãos e mostrou que o caminho da re-
construção, após duas décadas de regime autoritário, seria mais difícil 
e penoso sem a luz da cultura a guiar um processo de participação e 
envolvimento da sociedade. Como ministro da Cultura, seu legado foi 
o entendimento de que o desenvolvimento sem se fundar na cultura se 
torna frágil e vulnerável, incapaz de produzir mudanças na realidade 
do País. 

Direto de Ouro Preto, na primeira semana de maio de 2020, em meio 
à Pandemia de Covid-19, Angelo Oswaldo aceitou dar entrevista ao 
Projeto 100 anos de Celso Furtado, recebendo perguntas e devolvendo as 
respostas por e-mail. Confira, a seguir, a íntegra da entrevista
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Entrevista

– Como foi que o senhor conheceu Furtado? Como se deu sua 
aproximação com ele? Pode nos contar / relatar algum fato 
desse período?
Conheci Celso Furtado em 1974. Eu morava em Paris, como estu-
dante, e fui chamado por Linda Nemer, amiga mineira que fazia 
doutorado, para comparecer a uma defesa de tese em Nanterre, a 
fim de ver Celso Furtado. Cheia de entusiasmo, ela falava da emoção 
de assistir, pela primeira vez, o grande intelectual exilado em ação. 
Compartilhando essa expectativa, acompanhei-a a Nanterre, para 
onde acorreram numerosas pessoas que desejavam, de igual modo, 
ver e ouvir Celso Furtado, integrante da banca examinadora de um 
doutorando. Ele foi o centro das atenções. Pude cumprimentá-lo, 
ao final, manifestando-lhe minha admiração. Mais tarde, quando de 
sua volta ao Brasil, logo tivemos várias oportunidades de reencon-
tro. Era um homem extremamente discreto e reservado, mas dotado 
de humour e pronto a enfeixar, em poucas palavras, uma observação 
culta e fascinante sobre os mais diferentes assuntos. O casamento 
com minha amiga Rosa Freire d’Aguiar e a nossa amizade com o his-
toriador Francisco Iglésias nos aproximaram sempre mais. Recebi o 
casal em Belo Horizonte e Ouro Preto em várias oportunidades, na 
época em que ele teve uma atuação decisiva no processo de transição 
política, ao final do regime autoritário. 

– Para o senhor, quem era/foi o homem Furtado (para além de 
sua obra, o ser humano Furtado)?
Eu o vejo como um dos maiores pensadores do século XX, no espaço 
latino-americano e no contexto mundial do seu tempo. Ele não 
comporta um rótulo, como muitas vezes querem atribuir-lhe, por 
ter sido muito mais do que o economista largamente reconhecido. 
O advogado, tenente da FEB, jornalista, escritor, servidor público, 
ministro de Estado, planificador, criador da Sudene, diplomata, 
historiador e professor foi um homem de pensamento e ação, um 
teórico do desenvolvimento socioeconômico, um homem de cultura 
e um estadista, no sentido de ter contribuído para o aprimoramento 
das instituições públicas e o descortino de uma nova visão das rea-
lidades, em especial do Brasil. Gosto de dizer que Celso me lembra 
um poema de João Cabral de Melo Neto, conciso e surpreendente. 
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Parece seco tal como o agreste, mas 
tem a generosidade da cacimba que 
sacia e refresca. Nada nele excede, 
nada é supérfluo. A figura esguia 
e hierática, o rosto bem talhado, o 
olhar firme, tudo nele irradiava um 
impacto. Rosa Freire d’Aguiar, entre 
o charme e a extroversão, culta e 
informada, com a sensibilidade de 
uma jornalista de texto literário e 
tradutora premiada, transformou a 
vida de Celso, a partir de 1978. Sem 
perturbar-lhe o ensimesmado do 
intelectual em permanente reflexão 
e as reservas do temperamento sóbrio, quase austero, ela trouxe-o 
para a claridade e extraiu-lhe o prazer da alegria, exercido a dois 
em perfeita harmonia. Ele demonstrava admirar o sorriso de Rosa e 
o sabor de sua palavra ágil e pertinente. Depois da morte de Celso, 
Rosa Freire d’Aguiar dedicou-se, de modo esplêndido, a levantar e 
publicar a obra completa e os inéditos, como faz agora com a cor-
respondência, o que mantém o grande autor presente, acessível e 
estudado. O Centro Celso Furtado, criado no Rio de Janeiro, deve-se 
ao zelo e ao desvelo de Rosa.

– O que mais lhe tocou na obra de Furtado e em que ela lhe 
influenciou, digamos, politicamente?
A minha geração, que emerge nos anos 60 e 70, teve em Celso Furtado 
uma referência maior. Ele foi cercado de entusiasmo, admiração 
e respeito, pela atuação na Sudene e pela reflexão crítica sobre o 
drama da América Latina. Lembro-me de José Aparecido de Oliveira, 
o primeiro titular do Ministério da Cultura e secretário particular 
do presidente Jânio Quadros, dizer que a varredura janista parou 
diante de Celso Furtado, o único alto dirigente da gestão Juscelino 
Kubitschek convidado a permanecer no governo oposicionista que 
se empossara, em razão da autoridade moral, intelectual e política 
do criador da Sudene. Celso foi criticado, fustigado e agredido pela 
direita, mas nada atingiu-lhe a aura de quem fazia o certo na hora 
certa e antecipava o futuro, ao reverter a geografia da pobreza e 
elucidar o simulacro do subdesenvolvimento. Entrei na UFMG em 

Gosto de dizer que Celso me lem-
bra um poema de João Cabral 
de Melo Neto, conciso e surpre-
endente. Parece seco tal como o 
agreste, mas tem a generosidade 
da cacimba que sacia e refresca. 
Nada nele excede, nada é supér-
fluo. A figura esguia e hierática, o 
rosto bem talhado, o olhar firme, 
tudo nele irradiava um impacto.
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1967, e entre todos os universitários ele era o autor mais lido, citado e 
comentado. Celso Furtado nos ensinou a pensar o Brasil.

– Antes de trabalharem juntos, a obra de Furtado chegou 
a influenciar suas ações ou existe um Ângelo político antes e 
outro depois de Furtado?
A confiança por ele depositada em minha atuação no Ministério 
da Cultura conferiu-me um papel inesperado e extraordinário, que 
repercute ainda agora em cada dia da minha vida.

– Como foi que o senhor foi convidado a trabalhar com ele? Pode 
contar um pouco dessa trajetória?
Quando ele assumiu a pasta da Cultura, em janeiro de 1986, após 
a sua posse, fui entregar-lhe o cargo de secretário do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional. O IPHAN, hoje Instituto, era então 
uma Secretaria do Ministério. Celso disse que eu devia continuar, 
por ser uma pessoa da área do patrimônio cultural e conhecer bem 
o Ministério, ali me achando desde a sua criação por José Aparecido 
de Oliveira, na sequência de ele haver sido também o primeiro 
secretário de Estado de Cultura de Minas Gerais e criador do Fórum 
Nacional dos dirigentes estaduais do setor. E me pediu que acu-
mulasse, interinamente, a chefia de seu gabinete, até que viesse do 
Rio um amigo convidado para o cargo. Poucos dias depois, indicou 
meu nome ao presidente da República para ser nomeado ministro 
interino, já que teve que voltar à Bélgica, a fim de despedir-se ofi-
cialmente do cargo de embaixador brasileiro junto à Comunidade 
Europeia. E explicou: “No meu tempo de DASP, o chefe de Gabinete 
respondia pelas funções políticas da pasta; o secretário geral, pelas 
questões administrativas”. E rompeu a nova praxe, pondo-me como 
seu substituto interino. 

– O senhor, que era um  homem público vinculado à cultura, 
olhando para aquele momento, o que Furtado trazia de novo?
O primeiro ano do Ministério da Cultura (1985) foi tumultuado. A 
nova pasta viu-se logo fragilizada, desestabilizada. Seguiram-se o 
impedimento e morte do presidente Tancredo Neves, o desloca-
mento do ministro José Aparecido de Oliveira para o governo do 
Distrito Federal, pelo presidente José Sarney, as dúvidas na escolha 
do sucessor e o insucesso da gestão do ministro Aluísio Pimenta, 
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em meio a uma saraivada de críti-
cas. Celso Furtado trouxe confiança, 
equilíbrio, sobriedade, responsabi-
lidade. Os meios culturais reagiram 
positivamente à sua nomeação. Um 
grande intelectual e um homem de 
ação, assim era saudado, ainda que, 
para alguns desavisados, sempre 
numerosos, parecesse estranho um 
economista na pasta da Cultura. 
Celso lembrava, então, que Keynes, 
o notável economista inglês, teve no 
governo britânico importante atua-
ção exatamente no campo cultural. 
Todos esperavam, contudo, que 
como um mestre da economia e ex-ministro do Planejamento viesse 
enfim a tornar realidade a sonhada lei de incentivo à Cultura, bati-
zada de Lei Sarney. É que originalmente o projeto foi apresentado 
ao Senado pelo presidente, quando ali representava o Maranhão, 
embora sabendo que os congressistas não tinham direito de propor 
iniciativas com impacto financeiro para a União. O ministro Pimenta 
não conseguira concluir um novo texto a ser enviado ao parlamento. 
Em 2 de julho de 1986, ao fim do primeiro semestre, a Lei Sarney era 
sancionada, após aprovação pelo Congresso, tendo sido concebida 
por Celso Furtado. 

– As propostas de Furtado lhe chocaram, encontrou resistência 
lá dentro do Ministério, do Governo?
Celso Furtado foi o consolidador do Ministério da Cultura. José 
Aparecido traçou um esboço e não teve tempo de concretizar uma 
estrutura. Aluísio Pimenta não conseguiu empalmar o desafio. 
Furtado rapidamente definiu um organograma simples e objetivo, 
clarificou as vertentes e orientou a administração direta e indireta, 
de maneira lúcida e afirmativa. Um das inovações foi a preocupação 
com a dimensão da cultura no cotidiano dos cidadãos e da socie-
dade, a cultura para além das belas letras e das belas artes, como 
convencionalmente é vista. Praticou conceitos modernos e anteci-
padores, que depois só foram retomados e reavivados pelo ministro 
Gilberto Gil. 

Celso Furtado trouxe confiança, 
equilíbrio, sobriedade, respon-
sabilidade. Os meios culturais 
reagiram positivamente à sua 
nomeação. Um grande intelectual 
e um homem de ação, assim era 
saudado, ainda que, para alguns 
desavisados, sempre numerosos, 
parecesse estranho um econo-
mista na pasta da Cultura.
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– A equipe que vocês montaram 
tinha sintonia com as ideias 
furtadianas? 
Celso Furtado reunia-se periodi-
camente com os dirigentes, estava 
sempre presente e empolgava as 
pessoas com um discurso claro e 
preciso. Tinha um carisma ímpar. 
Ele destacou quatro eixos de atua-
ção para o desempenho do Estado: o 
patrimônio cultural, a ação dinâmica 
da cultura, a dimensão social da cultura e a comunicação e o inter-
câmbio internacional. 

– Como era o Furtado Ministro/gestor?
Celso Furtado era um gestor atento e aplicado. Tinha consciência 
do significado de uma pasta ministerial para a Cultura como ins-
trumento para a melhoria da qualidade de vida dos brasileiros e o 
fomento à criatividade. Participou dos debates que ofereceram 
expressivo contributo à Constituição de 1988, na qual há um robusto 
trecho dedicado à Cultura. Promoveu o diálogo com o exterior, pro-
jetando o país que se redemocratizava e se abria ao mundo, com uma 
cultura rica, retemperada pela experiência da ditadura e pronta para 
novos voos. Recordo a audiência a um grupo de representantes da 
Espanha, que tratava de parceria para a revitalização de um centro 
histórico brasileiro a ser então escolhido. O ministro prontamente 
afirmou: “Só pode ser João Pessoa, a única capital brasileira fundada 
no tempo do domínio espanhol, com o nome de Filipeia de Nossa 
Senhora das Neves”. Quando levei-lhe a solicitação do Itamaraty de 
um nome da cultura para receber a Ordem de Rio Branco, de ime-
diato afirmou: Lígia Clark. Resposta que os meios artísticos da época 
talvez ainda não dessem com tanta convicção. No ano seguinte, o 
ministro indicou a doutora Nise da Silveira. Era sintonizado com o 
que havia de melhor no país.

– Que síntese o senhor poderia fazer das proposições de Furtado 
para o desenvolvimento da Cultura no País?
Celso Furtado sabia pensar o Brasil. Quando assumiu o Ministério da 
Cultura, ele já havia começado a escrever suas memórias, o esplêndido 

Celso Furtado era um gestor 
atento e aplicado. Tinha consci-
ência do significado de uma pasta 
ministerial para a Cultura como 
instrumento para a melhoria da 
qualidade de vida dos brasileiros 
e o fomento à criatividade.
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painel autobiográfico que vai da fantasia organizada à fantasia des-
feita. Nessas páginas, está evidente que a cultura é a origem e a força 
motriz dos lances que compõem o processo histórico e as possibilida-
des do desenvolvimento real do país. A partir do prisma cultural, ele 
compreende e narra o percurso e enfatiza o papel da cultura na cons-
trução possível do futuro. O legado de Celso Furtado como ministro é 
o entendimento de que, sem se fundar na cultura, o desenvolvimento 
se torna frágil e vulnerável, incapaz de responder à realidade do país 
e de sua população.

– Em algum momento o senhor escreveu que a fama de Furtado 
“Impedia que as pessoas vissem, coexistindo no cientista 
econômico, o intelectual, o humanista, o escritor, o homem 
de cultura, o intérprete sensível das realidades do país e do 
Terceiro Mundo”. Pode nos falar um pouco sobre isso? Isso 
atrapalhou o projeto Furtado para a cultura?
O principal problema enfrentado pelo ministro Furtado foi a pressa 
e a ganância com que certos setores da produção cultural, sobretudo 
no campo do espetáculo, se arvoraram em prestidigitadores da Lei 
Sarney. O insucesso na obtenção de patrocínio naqueles momentos 
iniciais levou a duras – equivocadas e superficiais, entendo eu – crí-
ticas ao mecanismo criado pelo ministro e sua gestão pelos órgãos 
da pasta, bem como à mobilização nervosa de artistas. Confundia-se 
cultura com showbiz. Por sobre as iniciativas pioneiras do ministro, 
prevaleceu nas manchetes o acirramento de ânimos sobre o dia a 
dia da lei de incentivos. Pouco mais tarde, todos ficariam perplexos 
com a canetada do presidente Fernando Collor pondo fim tanto à Lei 
Sarney quanto ao Ministério. 

– Olhando os dois momentos de Furtado Ministro (Planejamento 
e Cultura) o que o senhor acha que fez diferença na ação polí-
tica do pensador paraibano?
Vejo como traço comum aos dois desempenhos o compromisso com 
o Brasil, com o nosso povo e a nossa cultura. Na definição das metas 
trienais do governo João Goulart e no triênio em que estruturou e 
implementou a primeira política pública de cultura de iniciativa do 
governo federal, Celso Furtado foi um brasileiro a serviço da causa 
republicana e democrática voltada para a superação da miséria e 
a valorização da nossa originalidade como povo e país. Seu pai, o 
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desembargador Maurício Furtado, era um estudioso da cultura popu-
lar e escreveu um livro no qual recolheu preciosos registros do folclore 
paraibano. Certamente como ele, Celso buscou sentir e respeitar a 
alma do povo brasileiro. O fato de ser nordestino foi preponderante 
na sua opção pelo estudo do subdesenvolvimento e a participação 
luminosa na CEPAL, em Santiago do Chile, ao lado do argentino Raúl 
Prebisch. 

– O senhor também disse/escreveu que  “as políticas públicas de 
cultura encontram na sua gestão (Furtado) uma fonte de ideias, 
conceitos e atitudes coerentes em favor do desenvolvimento 
da cidadania e da qualidade de vida, a partir de um eixo trans-
cendente, indispensável ao indivíduo e à sociedade”. Pode nos 
falar um pouco mais sobre isso, detalhar, dar exemplos...
Celso Furtado chamava a atenção para a cultura nas escolas, nos 
presídios e asilos, destacava o advento de transformações tecnológi-
cas, analisava a globalização, apontava as disparidades regionais e a 
necessidade de compreensão do desafio das cidades e dos territórios. 
O acesso à criatividade era para ele a primeira reivindicação. Apoiou 
o trabalho no campo da cultura afro-brasileira e da cultura indígena e 
contemplou as vanguardas, como fez numa visita histórica ao Teatro 
Oficina, em São Paulo. Sabia que o caminho da reconstrução, após 
duas décadas de regime autoritário, seria mais difícil e penoso sem a 
luz da cultura a guiar um processo de participação e envolvimento da 
sociedade. Os textos de Furtado são, de fato, uma fonte generosa para 
políticas públicas que se baseiem no fortalecimento da inteligência e 
da sensibilidade dos cidadãos brasileiros. 

– Como o senhor sintetiza a relação cultura-desenvolvimento 
na compreensão de Furtado? Como gestor o senhor chegou a 
colocar em prática alguma proposição furtadiana?
Como intelectual, Celso Furtado sempre abordou a questão cultural 
como um dos pontos seminais da vida do país e do seu desenvolvi-
mento socioeconômico. Não só na obra acadêmica, mas também na 
militância política. Dois anos antes de ser ministro, em 1984, ele havia 
falado aos secretários de Estado de Cultura, em seminário realizado 
em Belo Horizonte, para destacar a relevância da cultura no mundo 
contemporâneo em globalização e as particularidades da reconstru-
ção democrática do país, após anos de censura e repressão ao ânimo 
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criativo dos brasileiros. Ele sempre compreendeu cultura e desenvol-
vimento como vetores de um mesmo processo.

– Furtado está fazendo falta, particularmente nesse momento 
critico da nossa vida política? O senhor poderia imaginar o que 
ele diria desse momento?
De Vargas a Lula, Furtado viveu intensamente e atuou como prota-
gonista na história do Brasil. Ele participou de projetos inovadores 
de Getúlio e JK e saudou o advento de Lula, que foi visitá-lo na rua 
Conrado Niemeyer, no Rio, logo após a eleição, em 2002. Morreu 
dois anos depois, pelo que foi poupado das amarguras desde então 
acumuladas no trânsito da História. Não merecia que o país ao qual 
tanto se dedicou escrevesse essas páginas medíocres e terríveis que 
fazem a crônica do ano do seu centenário. 

– O senhor ainda tem esperança? Que lições de Furtado podem 
nos iluminar nessa conjuntura? 
Celso gostava de dizer, e sempre me recordo, que era um “optimista”, 
pronunciando o “p” da velha grafia. Essa é mais uma lição que nos 
deixou. Ainda que seja longo o amanhecer, e as trevas persistam, não 
podemos desacreditar na luz que logo voltará a raiar.

– Economia criativa?
Um dos temas que marcaram a gestão de Celso Furtado na Cultura foi 
a ênfase conferida à economia criativa. Ele encomendou e publicou, 
pela pasta, um estudo da Fundação João Pinheiro, de Belo Horizonte, 
sobre a economia da cultura, demonstrando a sua força na realidade 
do país. O potencial de crescimento sinalizava positivamente para 
a criação de empregos e geração de renda, pelo que o ministro eco-
nomista evidenciou que o desenvolvimento, na via do terceiro setor, 
só tinha a ganhar com os investimentos na cultura. A partir dele, a 
questão ganhou prioridade em todas as pautas.  




