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Capítulo XV 

Celso Furtado e o desenvolvimento regional1

Clélio Campolina Diniz2

1 Antecedentes: origens, generalização, crise e retomada do 
planejamento e das políticas regionais
Até a Segunda Guerra Mundial, a questão regional era predominante-
mente tratada como uma matéria de localização das atividades agrí-
colas e industriais, conforme comprovam os clássicos trabalhos de Von 
Thune (1816: 1966), Weber (1907: 1969) e Losch (1933: 1954) ou da oferta 
de serviços e da consequente hierarquia das centralidades urbanas, na 
formulação de Christaller (1939: 1966). A questão urbana ainda não havia 
emergido como um problema social e político, à exceção dos Estados 
Unidos, como bem retratam os trabalhos da Escola de Chicago (PARK, 
1926; WIRTH, 1928; MUNFORD, 1938).

A primeira experiência mundial de planejamento regional pode ser 
considerada como tendo origem na União Soviética, através do seu Plano 
de Eletrificação Nacional, estabelecido em 1925. Aquele plano definia a 
construção de várias usinas hidroelétricas, prevendo seu aproveitamento 
como base para o desenvolvimento regional e de sua interligação futura.1 

1 Publicado, originalmente, na Revista Nova Economia, vol.19 no.2 Belo Horizonte May/
Sept. 2009. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/neco/v19n2/a01v19n2.pdf . 
Republicação nesta coletânea autorizada pelo autor.

2 Professor emérito da Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal de 
Minas Gerais (FACE/UFMG), com atuação principalmente nos temas: economia re-
gional, economia brasileira, economia da tecnologia e desenvolvimento econômico. 
Pós-doutor pela University of Rutgers, EUA (1991), doutor (1987) e mestre (1978) em 
Ciência Econômica pela Universidade Estadual de Campinas. Dentre outros cargos 
e funções exercidos na administração pública foi  ministro da Ciência, Tecnologia e 
Inovação do Brasil (2014). 

http://www.scielo.br/pdf/neco/v19n2/a01v19n2.pdf
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A Comissão Nacional de Planejamento, criada na União Soviética, em 
1928, introduziu a dimensão regional e a preocupação geopolítica de ocu-
pação da Sibéria, presente desde Catarina, a Grande. Durante a Segunda 
Guerra Mundial, essa preocupação se tornou central, com a invasão 
alemã e com a alta concentração populacional e produtiva na Rússia 
europeia. A estratégia de defesa territorial levou transferência de várias 
atividades para trás dos Urais, com a constituição de complexos produ-
tivos voltados para o aproveitamento de recursos naturais e o planeja-
mento do desenvolvimento de várias cidades na Sibéria, com localização 
de atividades industriais, especialmente industrial-militar. Mais tarde, 
foi também planejado o desenvolvimento de centros urbanos dotados de 
serviços científicos e culturais como base para o desenvolvimento tecno-
lógico, cujo melhor exemplo é a cidade científica de Aka-demgorodok, 
em Novosibirsk (NEKRASOV, 1971; CASTELLS E HALL, 1994).

A crise de 1929, ao provocar generalizada recessão econômica no 
mundo capitalista, colocou às claras o problema das desigualdades re-
gionais na maioria dos países industrializados, as quais vinham se for-
mando desde o século anterior, mas não eram explicitadas A tomada de 
consciência dessas desigualdades e a mudança na concepção do papel do 
Estado, com a revolução keynesiana e o avanço das técnicas e práticas de 
planejamento, promoveram a criação de políticas de redução das desi-
gualdades regionais e de reordenamento do território em vários países, 
com a criação de instituições específicas para a implementação dessas 
políticas. O caso mais claro foi o dos Estados Unidos, com a criação do 
TVA (Tennesse Vale Authority), em 1933, como parte do New Deal. O 
TVA introduziu uma nova sistemática de planejamento com o intuito 
de promover o desenvolvimento da região, composta de seis Estados. Os 
objetivos eram amplos e generalizados: obras para controle de cheias; 
construção de usina hidroelétricas; desenvolvimento da navegação; 
transporte rodoviário; expansão e modernização da agricultura, inclu-
sive programas de irrigação; crescimento e modernização da indústria; 
desenvolvimento urbano e dos serviços.

No pós-guerra, além da continuidade da política e dos programas do 
TVA, foram criados programas para outras bacias hidrográficas, estabele-
cida a Area Redevelopment Administration (ARA), em 1961, transformada 
em Economic Development Area (EDA), e criado o programa especial 
para os Apalaches, ambos em 1965. Essas instituições e os respectivos 
programas estabeleciam créditos e critérios especiais para alavancar o 
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desenvolvimento regional. Naquele momento, havia se generalizado a 
prática do planejamento e das políticas regionais nos Estados Unidos, 
com grande influência sobre o sistema acadêmico-universitário e a con-
cepção de programas de pós-graduação em desenvolvimento regional 
e urbano em várias universidades (CUMBERLAND, 1973; ROTHBLAT, 
1971; CHINITZ, 1969; FRIEDMAN, 1961; ISARD, 2003).

Ainda antes da Segunda Guerra, na Inglaterra, a crise e a estagnação 
das regiões mineradoras e das áreas da velha industrialização pesada do 
norte do país, em contraste com a concentração industrial em Londres e 
seus arredores, trouxeram à tona o que ficou conhecido como a “divisão 
norte-sul”. Como decorrência, foi instituída a Comissão Barlow (1937-
40), da qual nasceu, no pós-guerra, a política orientada para a recupe-
ração e expansão da indústria da região norte (HALL, 1975).

Na Itália, a diferença entre os ritmos de desenvolvimento entre o norte 
e o sul do país tornou-se um problema grave, especialmente na fase de re-
democratização do pós-fascismo. Em função disso, foi criada a Cassa del 
Mezzogiorno, em 1950, e uma ambiciosa política de industrialização para 
o sul da Itália. Essa política introduziu a sistemática de uso de incentivos 
fiscais para o barateamento da formação de capital e da produção, a qual 
foi assimilada e generalizada para outros países, a exemplo do sistema 
de incentivos fiscais para a industrialização do Nordeste do Brasil, por 
ocasião da criação da Sudene (CARVALHO, 1979). Posteriormente, a re-
avaliação dessas políticas demonstrou as dificuldades de o Sul competir 
com o Norte, pelo dinamismo do último, caracterizando as dificuldades 
de superar o dualismo (CHENERY, 1964; AMENDOLA E BARATA, 1978). 
Posteriormente, houve uma controvertida interpretação de que o desen-
volvimento do Sul havia sido obstaculizado pela falta de capital social 
(PUTNAM, 1993).

Na França, a grande concentração populacional em Paris e o esvazia-
mento do campo levantaram o alerta para os riscos dessas tendências. 
Esse fenômeno está bem retratado no célebre livro de Gravier (2003) 
“Paris e o deserto francês”, no qual o autor indica, em tom dramático e 
moralista, as consequências dessa concentração. A fim de enfrentar esse 
desafio, foi estabelecida ambiciosa política de desconcentração produ-
tiva e de reordenamento do território, através de um conjunto de ins-
trumentos. Entre esses, destacam-se a orientação dos investimentos das 
empresas estatais para regiões selecionadas e um audacioso e diversifi-
cado programa de infraestrutura, enfaticamente implementado a partir 



308

do final da década de 1940 (DATAR, 2003). Após vários ajustes institu-
cionais, foi criada a poderosa Delegation Dámanagement du Territoire 
(Datar), em 1963 (DATAR, 2003). Entre as novas políticas e objetivos, 
ressalta-se o fortalecimento de uma rede de cidades, denominadas “me-
trópoles de equilíbrio”, com concentração de investimentos industriais e 
equipamento público, com destaque para aqueles de natureza cultural e 
educacional.

A generalização das políticas regionais nos países centrais foi assimi-
lada pelos países periféricos. Na América Latina, a maioria dos países 
criou programas específicos de desenvolvimento regional, a exemplo dos 
programas de fronteira e de bacias, no México; da região de Guayana, 
na Venezuela; do Cuyo e da Patagônia, na Argentina. Segundo levanta-
mento realizado por Sthor (1972), à época foram listados 73 planos ou 
programas de desenvolvimento regional nos países latino-americanos. 
No conjunto dessas políticas, cabe destaque às políticas brasileiras para o 
Nordeste e para a Amazônia, o que será tratado de forma mais detalhada 
em outra parte deste trabalho.

Ao lado da continuação e da generalização das políticas de desenvol-
vimento regional, foi desenvolvido grande esforço de interpretação teó-
rica sobre a questão das desigualdades regionais e da concentração, bem 
como de metodologias e técnicas de planejamento e de intervenção pú-
blica. Esse esforço pode ser sintetizado no que ficou conhecido como duas 
“escolas” de pensamento. Uma delas resgatou a tradição germânica das 
teorias da localização e adaptou-a ao pensamento econômico neoclás-
sico, constituindo a chamada “ciência regional”, inclusive com a criação 
da Associação de Ciência Regional (Regional Science Association), sob a 
liderança de Walter Isard. Essa “escola” trabalhou com noção de modelos 
de equilíbrio, com ênfase no papel dos custos de transporte, em mercados 
concorrenciais, desenvolvendo, paralelamente, um conjunto de técnicas 
de análise regional, entre as quais os modelos de insumo-produto. Essas 
contribuições estão sintetizadas em dois livros que se transformaram em 
verdadeiras “bíblias” da denominada “ciência regional”, a saber: Location 
and space economy e Methods of regional and interregional analysis 
(ISARD, 1956 E 1960). Posteriormente, Isard organizou a história da ci-
ência regional e da associação de ciência regional (ISARD, 2003).

A outra “escola” foi desenvolvida na França, sob liderança de François 
Perroux. Partindo da noção de economia dominante e empresa domi-
nante e dos efeitos interindustriais, foi desenvolvido o conceito de polo 
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de crescimento e do papel central da empresa motriz para o crescimento 
desses polos. Na sua concepção de empresa motriz, Perroux havia re-
cebido forte influência de Schumpeter, com o conceito de inovação, já 
que Perroux havia traduzido, em 1935, a Teoria do Desenvolvimento 
Econômico, de Schumpeter, do alemão para o francês. O conceito de do-
minação e de polo de crescimento levaram Perroux à concepção das dife-
rentes naturezas do espaço, com sua ideia de espaço homogêneo, espaço 
polarizado e espaço plano (PERROUX, 1967).2 Essas noções de espaço, 
sem contiguidade geográfica, foram adaptadas por Boudeville (1969), 
com a concepção de região homogênea, região polarizada e região plano, 
que serviram de base e critério para a regionalização do território e para 
o estabelecimento de políticas regionais.

A linha do desenvolvimento polarizado e desequilibrado recebeu 
grande contribuição de vários autores que se tornaram clássicos, como 
Myrdal (1957), Hirschman (1958), Kaldor (1966 e 1970), entre outros. 
Esses autores analisaram os efeitos da polarização na criação e na ma-
nutenção das desigualdades regionais e apontaram possíveis saídas. A 
partir da década de 1960, a criação e o fortalecimento de polos de de-
senvolvimento passaram a ser generalizadamente utilizados como me-
todologia e instrumento de desenvolvimento regional na maioria dos 
países. Nos últimos anos, esses polos ganharam nova roupagem, como a 
concepção de distritos industriais, “clusters”, parques tecnológicos, entre 
outras denominações.

Embora essas duas “escolas” partissem de proposições teóricas e ana-
líticas distintas, elas têm em comum a ideia de relações interindustriais 
ou insumo-produto, como elemento central no processo de desenvolvi-
mento regional e da criação de externalidades. Em torno dessas duas “es-
colas”, foram derivadas várias linhas de interpretação e de ação à escala 
mundial.

Após o auge da produção teórica e da implementação de políticas de 
desenvolvimento regional, nas décadas de 1950 e 1960, a atividade en-
trou em crise. Entre os elementos explicativos dessa crise, podem ser 
listados: a) o sucesso da expansão econômica do pós-guerra e a redução 
da preocupação com a questão regional; b) reações político-ideológicas 
contra a intervenção do Estado na economia; c) insatisfação e crítica 
dos resultados das políticas regionais pelos grupos de esquerda; d) inca-
pacidade teórica de explicar os novos fenômenos (desindustrialização, 
emergência de novos centros baseados em alta tecnologia, mudanças na 
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divisão internacional do trabalho, com os NICs); e) enfraquecimento das 
políticas regionais nos Estados Unidos, com a ascensão de Nixon e dos 
governos republicanos; f) enfraquecimento das políticas regionais, por 
países, na Europa, com o avanço da União Europeia; g) crise do Estado 
interventor, com déficit público e processos inflacionários; h) alegação 
de corrupção em várias das instituições encarregadas das políticas re-
gionais; i) desenho de uma nova visão do papel do Estado, o que ficou 
conhecido como “neoliberalismo”.

No bojo deste último ponto, foi desenvolvida a corrente de pen-
samento do crescimento endógeno que procurava demonstrar que o 
mercado, deixado livre, levaria à convergência de rendas entre países e 
regiões. Caberia ao Estado resolver os problemas de educação, dotação 
de infraestrutura e estabilidade político-institucional (ROMER, 1994; 
SALA-Y-MARTIN, 1996).

Passada a tormenta crítica e o desânimo com as políticas regionais, 
nas décadas de 1970 e 1980, a questão voltou à tona, teórica e pratica-
mente, a partir da década de 1990. Do ponto de vista prático, os avanços 
da União Europeia mudaram a natureza das políticas regionais. Além da 
diversidade interna em cada país, as diferenças entre países passaram 
a ser vistas como problemas regionais de escala transnacional para o 
conjunto da região (União Europeia). Isso obrigou a União Europeia a 
avançar na formulação e prática da política regional. Simultaneamente, 
os problemas de integração regional em outras partes do mundo e o arre-
fecimento das esperadas convergências de renda recolocaram a política 
regional na agenda das regiões e dos governos. Por outro lado, as acele-
radas mudanças tecnológicas e a emergência de novos centros produ-
tores baseados em tecnologias avançadas abriram a corrida para a busca 
da inovação como mecanismo de desenvolvimento regional (DINIZ E 
GONÇALVES, 2005; DINIZ, SANTOS E CROCCO, 2006).

Do ponto de vista teórico, a crescente integração da economia mun-
dial, a criação de regiões preferenciais de comércio e o aumento dos fluxos 
comerciais recolocaram a questão do comércio internacional como um 
assunto do comércio inter-regional. A integração da economia mundial 
superou as fronteiras nacionais e estabeleceu um sistema de fluxos onde 
as localidades se articulam diretamente, recolocando a questão das eco-
nomias de aglomeração e das externalidades como elementos centrais 
nos padrões locacionais e no sucesso competitivo. Nessa linha de racio-
cínio, entra de cheio o economista Paul Krugman (1991) com uma nova 
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teoria da relação centro-periferia, introduzindo concorrência imperfeita 
e economias de escala na geração de externalidades e dos retornos cres-
centes para explicar os padrões de concentração territorial da produção. 
Paralelamente, a geografia econômica passou a buscar diferentes ele-
mentos explicativos para o entendimento da reorganização territorial 
da produção à escala mundial (STORPER, 1995; SWYNGEDOUW, 1989; 
MARKUSEN, 1985; BRENNER, 1999). Estão, pois, postas as condições 
para uma vigorosa retomada do debate teórico e das políticas de desen-
volvimento regional, no mundo e no Brasil.

2 A questão regional brasileira

2.1  As secas nordestinas, a geopolítica amazônica e a origem das 
ações regionais
A preocupação com o problema regional no Brasil esteve presente desde 
o século XIX, embora não tivesse essa denominação, em função das con-
sequências sociais das secas, no Nordeste, e da necessidade de controle 
do território da Amazônia, como retratam as várias comissões e tenta-
tivas de políticas realizadas desde aquele século.

Para o caso nordestino, como decorrência das secas, em 1877 foi 
criada a Comissão Imperial, encarregada de analisar o problema                                                                                                 
e propor soluções. Aquela comissão sugeriu o desenvolvimento dos 
transportes, a construção de barragens e a transposição do rio São 
Francisco. As ações foram, no entanto, limitadas e lentas, enquanto se 
aprofundava o problema social da região. Estima-se que, como consequ-
ência das secas e dos problemas sociais, tenham morrido entre 100 e 200 
mil pessoas nas últimas décadas do século XIX. Estima-se também que, 
entre o final do século XIX e início do século XX, aproximadamente 500 
mil pessoas tenham se transferido ou foram transferidas para a região 
amazônica, na expectativa das oportunidades de trabalho vinculadas à 
exploração da borracha, que emergia como novo produto de exportação 
(FURTADO, 2001; CANO, 1977 E 1985). Em 1904, foram criadas comis-
sões para analisar o problema das secas no Ceará e no Rio Grande do 
Norte e, no mesmo ano, criada a Inspetoria de Obras Contra as Secas 
(IOCS), transformada em Inspetoria Federal de Obras Contra as Secas 
(IFOCS), em 1906, e em Departamento Nacional de Obras Contra as 
Secas (DNOCS), em 1945. Em 1920, havia sido criada a Caixa Especial de 
Obras de Irrigação de Terras Cultiváveis no Nordeste do Brasil, com 2% 
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do orçamento da União. Em 1923, a Constituição Federal fixou em 4% do 
orçamento federal para o controle das secas. Em 1945, seguindo a expe-
riência do TVA, foi criada a Companhia Hidroelétrica do São Francisco. 
A nova Constituição Federal, aprovada em 1946, estabeleceu vinculações 
orçamentárias específicas para o desenvolvimento das regiões Nordeste 
e amazônica. Por essa razão, foi criada a Comissão de Desenvolvimento 
do Vale do São Francisco (Codevasf), em 1948. Em 1951, seria instituído o 
Banco do Nordeste do Brasil (BNB).

No que se refere à Amazônia, em 1912, foi criada a Superintendência 
de Defesa da Borracha, preocupada com a concorrência asiática, trans-
formada em Instituto Internacional da Hileia Amazônica, em 1945; em 
Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia 
(SPVEA), em 1953; e em Superintendência de Desenvolvimento 
da Amazônia (Sudam), em 1966. Em 1942, no bojo dos acordos de 
Washington, foi criado o Banco de Crédito da Borracha, transformado 
em Banco de Crédito da Amazônia, em 1957, e em Banco da Amazônia 
S.A. (Basa), em 1966. Em 1967, seria criada a Suframa.

A generalização da política regional levou à criação de superinten-
dências para as demais regiões do País, a saber: Superintendência do 
Plano de Valorização Econômica da Região da Fronteira Sudoeste do País 
(SPVERFSP), em 1961, transformada em Sudesul, em 1967; a Comissão de 
Desenvolvimento do Centro-Oeste (Codeco), em 1961, transformada em 
Sudeco, em 1967.

Conclui-se que o Brasil foi pioneiro na busca de instrumentos e ações 
para alavancar o desenvolvimento do Nordeste e da Amazônia. A pri-
meira, pelas graves crises sociais e pela força regionalista de sua elite. A 
segunda, pela preocupação com o controle político do vasto território 
amazônico. As críticas a essas instituições, a alegada existência de cor-
rupção e as mudanças na concepção e no papel do Estado, durante a era 
neoliberal, levaram ao esvaziamento e posterior fechamento da maioria 
delas. Foram mantidos a Suframa, o BNB e o Basa. A Sudene foi trans-
formada em Adene e, posteriormente, recriada a Sudene. Movimento 
semelhante ocorreu com a Sudam, transformada em ADA e novamente 
recriada. A Sudeco foi extinta e recriada.

2.2 Celso Furtado, o subdesenvolvimento e a questão regional
A origem nordestina, a trajetória intelectual e pessoal de Celso Furtado 
e o momento histórico do pós-Segunda Guerra se conscientizaram para 
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o problema do subdesenvolvimento e, por consequência, das desigual-
dades dos ritmos de desenvolvimento entre os territórios, seja entre na-
ções, seja entre espaços sub-regionais dentro de cada país. Inicialmente, 
seu esforço se concentrou na busca do entendimento do Brasil, através 
da análise da sua formação histórica e dos condicionantes estruturais que 
essa herança havia deixado, refletido na sua tese de doutoramento sobre 
a economia colonial brasileira, concluída em 1948 (FURTADO, 2001).

Posteriormente, Furtado aprofundou seus estudos sobre o subdesen-
volvimento, durante o período em que trabalhou na Comissão Econômica 
para a América Latina e o Caribe (Cepal), entre 1949 e 1957, durante o 
qual manteve profícua convivência profissional com Raul Prebish. Na 
qualidade de chefe da Divisão de Desenvolvimento da Cepal, ele realizou 
vários trabalhos sobre países específicos e aprofundou sua interpretação 
sobre a problemática do subdesenvolvimento latino-americano. No 
Grupo de Trabalho Cepal/BNDE, Furtado retomou seus estudos sobre 
a economia brasileira, cujo relatório influenciou o diagnóstico e a mon-
tagem do Programa de Metas do Governo Juscelino Kubitschek.3 Nesse 
período, Furtado consolida sua formação teórica e sua capacidade de in-
terpretação do subdesenvolvimento como uma questão histórico-estru-
tural. No ano acadêmico de 1957/58, como visitante e fellow do Kings´s 
College, em Cambridge, Furtado organiza suas reflexões, o que seria re-
tratado nas obras seminais publicadas nos anos seguintes. Entre essas 
obras, destacam-se Formação econômica do Brasil, publicada em 1959; 
Desenvolvimento e subdesenvolvimento, publicada em 1961 e republicada 
em versão expandida como Teoria e política do desenvolvimento econô-
mico, em 1967, e Dialética do desenvolvimento, publicada em 1964, às 
vésperas do golpe militar.

No nosso entendimento, o livro Formação econômica do Brasil pode 
ser lido como a primeira interpretação do desenvolvimento regional bra-
sileiro.4 Segundo Furtado, sua análise do processo histórico de formação 
da economia brasileira parte de uma visão ampla, procurando captar a 
cadeia de causalidades nesse processo de desenvolvimento.

A obra se concentra na análise dos três grandes ciclos e atividades: 
açúcar, no Nordeste; ouro e diamante, em Minas Gerais, em Goiás e no 
Mato Grosso; e café no Sudeste (Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas 
Gerais e São Paulo). Além do próprio efeito dessas atividades e suas ar-
ticulações locais, os efeitos de expansão e declínio dessas deram origem 
a movimentos de ocupação territorial, configurando o mapa regional 
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brasileiro. No caso do Nordeste, as crises açucareiras e a invasão holan-
desa provocaram movimentos de deslocamento populacional para o 
Norte, com espasmos de ocupação no Ceará, no Maranhão e no Pará. 
No final do século XIX, os deslocamentos populacionais se dirigiram à 
Amazônia, alargando a dimensão da ocupação territorial. No caso do 
ouro e do diamante, além da extensão das áreas de exploração (Centro 
e Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, Centro de Goiás e Mato 
Grosso), a necessidade de alimentos, animais de carga e couro fortaleceu 
a integração entre as regiões mineradoras, São Paulo e Oeste de Minas 
(passagem para Goiás e Mato Grosso), e o Sul do Brasil. No que se refere 
ao café, este se expande procurando as terras mais apropriadas (Rio de 
Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo e Paraná). A introdução 
do trabalho livre, os efeitos de encadeamento da atividade cafeeira, os 
processos migratórios, a demanda de alimentos, insumos e matérias
-primas e a expansão ferroviária exerceram forte impacto na integração 
territorial do País.

Nesse sentido, pode-se concluir que a interpretação do desenvolvi-
mento brasileiro, entre os séculos XVI e XX, contida na Formação econô-
mica do Brasil, pode ser lida como uma interpretação das condicionantes, 
dos efeitos e dos resultados da dinâmica econômica e populacional sobre 
a dinâmica territorial do País.

2.3 Celso Furtado e a questão nordestina
As experiências mundiais e brasileira, antes indicadas, eram de amplo 
conhecimento de Furtado, seja pela sua condição de estudante de douto-
rado na Sorbonne, em Paris, no imediato pós-guerra, pela sua passagem 
por Cambridge, na Inglaterra, seja pelo trabalho na Cepal. A oportuni-
dade aberta com a incumbência recebida do presidente JK, para pensar 
uma solução para o dramático problema social e econômico do Nordeste 
brasileiro, ressaltado, uma vez mais, com as graves secas de 1958, per-
mitiu a Celso Furtado a sistematização de suas ideias. Resgatando a pró-
pria interpretação sobre o desenvolvimento brasileiro e a interpretação 
da Cepal (1950), Furtado formula um sintético, porém profundo, diag-
nóstico das razões do subdesenvolvimento nordestino e cria as bases 
para a sua superação. No diagnóstico, constante do relatório do GTDN, 
elaborado em 1959 (GTDN, 1967), Furtado começa por negar as visões 
correntes de que o problema econômico e social do Nordeste decorria 
das secas. Negava, assim, a solução hidráulica através da construção de 
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açudes, o que vinha sendo feito pelo governo federal através do DNOCS, 
mas que beneficiava apenas os proprietários de terra. Contesta também 
a visão de que o subdesenvolvimento era uma etapa do processo de de-
senvolvimento econômico, como formulado por Rostow (1959) e ampla-
mente aceito na literatura internacional. Ao contrário, demonstra que o 
subdesenvolvimento é o resultado de uma formação histórico-estrutural 
particular e que ele só pode ser superado por transformações estruturais.

Toma os fundamentos históricos da colonização regional como de-
terminante da dicotomia social da região. Em primeiro lugar, na faixa 
litorânea úmida, a empresa agrícola exportadora de açúcar estava ba-
seada em trabalho escravo. Quando esse foi formalmente extinto, no 
final do século XIX, mantiveram-se relações de trabalho pré-capitalistas, 
por meio de diferentes formas de semiescravidão, semisservilismo, de 
“meia” e de cambão. Em segundo lugar, ao demandar animais de carga e 
alimentos, a economia exportadora criou a própria periferia no interior, 
a ela subordinada e dependente. O crescimento demográfico empurrava 
a população para terras mais áridas, agravando as próprias condições de 
subsistência. Em terceiro lugar, a fazenda do semiárido se baseava em 
uma população camponesa, sem-terra e sem salário, a qual trabalhava 
para o dono da terra na forma de “meia” (partilha da produção) para as 
culturas de exportação, principalmente algodão e, em compensação, 
podia produzir a sua subsistência. Essas três características perduraram 
por séculos, caracterizando uma situação estrutural de subdesenvolvi-
mento. Ou seja, mantinha-se uma estrutura agrária dual e arcaica, com 
relações mercantis para fora, ao lado de relações de trabalho pré-capi-
talistas ou não mercantis, especialmente das atividades voltadas para a 
subsistência.

Adicionalmente, as elites regionais, ligadas ao setor exportador ou 
ao aparelho de Estado, assumiam padrões de consumo cosmopolitas, 
incompatíveis com o nível da renda regional. Nessa condição, os ex-
cedentes eram consumidos e não investidos, impossibilitando a sus-
tentação de um processo de desenvolvimento. Esse era também um 
dos fundamentos da má distribuição de renda, tema recorrentemente 
retomado na maioria dos seus trabalhos posteriores, mas, de maneira 
enfática, em Subdesenvolvimento e estagnação na América Latina e em 
Análise do modelo brasileiro (FURTADO, 1966 e 1972).

sua interpretação teórica do subdesenvolvimento, Furtado adaptou 
a análise cepalina de relação centro-periferia, buscando demonstrar 
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que a relação entre o Nordeste e o Centro-Sul do Brasil tinha um efeito 
extremamente negativo sobre a economia da primeira. Furtado deixa, 
portanto, de analisar a região de forma isolada e passa a examiná-la por 
meio da articulação de sua estrutura interna com o exterior e com a re-
gião Centro-Sul do País. Nega os princípios das vantagens comparativas 
naturais ou ricardianas, baseada na dotação regional de fatores (terra 
e trabalho) e o desenvolvimento dessa corrente pelo pensamento neo-
clássico. De forma semelhante à análise da Cepal para as relações entre 
países centrais e periféricos, a relação comercial entre o Nordeste e o 
Centro-Sul do Brasil tinha um duplo efeito de transferência de renda da 
primeira para a segunda e de impedimento do processo de industriali-
zação do Nordeste.

Por um lado, os superávits comerciais do Nordeste com o exterior eram 
utilizados para financiar as importações da região Centro-Sul do Brasil, 
beneficiando esta última. O crescimento e a concentração industrial na 
região Centro-Sul, a política cambial protecionista e a manutenção de 
uma economia primária no Nordeste faziam com que este importasse 
bens industrializados do Centro-Sul, a preços mais altos que os do ex-
terior, e exportasse matérias-primas e alimentos para este, Centro-Sul. 
Adicionalmente, a indústria tradicional do Nordeste havia sido afetada 
pela construção da rodovia Rio-Bahia, facilitando a penetração dos bens 
industriais do Centro-Sul no Nordeste e devastando a indústria têxtil 
dessa região.

Esse duplo mecanismo de transferência de renda provocava um efeito 
sobre a economia nordestina semelhante ao efeito dos países centrais 
sobre a periferia, caracterizado no clássico diagnóstico da deterioração 
dos termos de intercâmbio da Cepal (CEPAL, 1949). Assim, a política 
de industrialização do Brasil era benéfica para a região Centro-Sul e ne-
fasta para o Nordeste. Furtado negava o argumento de que esses efeitos 
fossem compensados pelas transferências públicas de recursos via go-
verno federal. Alegava que as transferências, mediante mecanismos co-
merciais, destinam-se ao financiamento de investimentos produtivos 
no Centro-Sul, e que as transferências públicas para o Nordeste tinham 
caráter assistencial e, portanto, destinadas ao consumo pessoal, sem 
criar capacidade produtiva. A consequência de sua análise era de que a 
distância entre o Nordeste e o Centro-Sul tenderia a aumentar.5 Aliás, 
essa afirmativa estava corroborada nos dados por ele utilizados mos-
trando que a renda per capita do Nordeste havia caído de 48% para 37% 
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da média nacional, entre 1948 e 1956, e que o peso da região no total da 
renda nacional havia caído de 15% para 13% no mesmo período.

Na mesma linha do diagnóstico da Cepal, ele argumentava que a 
única saída para o Nordeste seria através da industrialização. Concluía 
de forma dramática “caso se demonstre que a solução é inviável, não res-
taria ao Nordeste senão a alternativa entre despovoar-se ou permanecer 
como região de baixíssimo nível de renda” (GTDN, 1967). Enfatizava a 
importância do progresso técnico e as dificuldades para a sua geração e 
assimilação nas regiões subdesenvolvidas. Por essa razão, no diagnóstico 
e nas ações propostas, estava explícita a ideia de criação de centros endó-
genos de decisão e de industrialização. Ou seja, de uma industrialização 
autônoma e de fortalecimento da burguesia regional. Além de sua forte 
crença na industrialização, o argumento era reforçado pelos problemas 
climáticos e pelas limitações de terras agricultáveis, pelo menos com os 
padrões tecnológicos da época. Embora sua proposta contivesse duas 
grandes diretrizes para a transformação do setor agropecuário na faixa 
úmida e no semiárido, Furtado propunha uma saída para o excedente de 
trabalho por meio do deslocamento da população para uma nova fron-
teira agrícola no Estado do Maranhão.

As diretrizes do Plano de Desenvolvimento para o Nordeste, contidas 
no relatório do GTDN, podem ser sintetizadas em quatro grandes linhas 
ou programas: industrialização; transformação da agricultura da faixa 
úmida; transformação da economia do semiárido e deslocamento da 
fronteira agrícola para o Maranhão. Observa-se, portanto, que o plano de 
Furtado tinha caráter reformista e modernizador, com forte influência 
das visões keynesiana, de intervenção do Estado para a solução dos pro-
blemas econômicos e sociais, e de Manheim,6 que defendia o planeja-
mento como solução para a busca da democracia e da justiça social.

As tentativas de implementação dessas diretrizes vão estar contidas 
nas primeiras ações do Conselho de Desenvolvimento do Nordeste 
(Codeno), criado logo após a conclusão do relatório do GTDN, em 1959, 
e no Primeiro Plano Diretor da Sudene, elaborado logo após sua criação, 
mas somente aprovado em 1961. 

2.4 A Sudene, as dificuldades políticas e as falhas de orientação
O Codeno e a sucessora Sudene iniciaram suas ações sob a liderança de 
Celso Furtado e dentro das linhas estabelecidas pelo relatório do GTDN. 
Essas linhas de ação foram ampliadas e detalhadas no I Plano Diretor 
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preparado pela Sudene, em 1960, para o período 1961-1963, o qual assumiu 
uma postura de planejamento compreensivo, incluindo infraestrutura, 
reestruturação agrícola, colonização, desenvolvimento industrial e mi-
neral, oferta de alimentos, saúde pública, educação, levantamentos car-
tográficos, entre outros aspectos.

No entanto, desde sua criação, a Sudene enfrentou fortes reações 
político-ideológicas de parcela significativa das elites empresariais, 
políticas e intelectuais do Nordeste, no que se refere às suas linhas de 
orientação e proposições. As atas do Conselho Deliberativo da Sudene, 
para o período, detalhadamente analisadas por Lima (2008), confirmam 
essas dificuldades. O projeto da Lei de Irrigação, enviado ao Congresso, 
em 1959, nunca foi aprovado, uma vez que trazia os meios para o con-
trole do uso da terra e da água, bases para a reforma agrária. Isso ob-
viamente suscitou as mais diferentes reações das elites nordestinas. 
Igualmente, o projeto do I Plano Diretor sofreu fortes reações dentro do 
próprio Conselho Deliberativo da Sudene e, posteriormente, dentro do 
Congresso Nacional, atrasando sua aprovação. As reações eram diversifi-
cadas: governadores de Estado, Forças Armadas, DNOCS, elites políticas 
e empresariais e também do sociólogo Gilberto Freyre (LIMA, 2008). 
Assim, a Sudene seguia pelas linhas de menor resistência.

As mudanças políticas decorrentes do golpe militar de março de 
1964 alteraram a ênfase nas linhas de ação. Essas foram concentradas 
em apenas duas frentes: expansão da malha de infraestrutura (trans-
portes, energia elétrica e saneamento) e suporte à industrialização. A 
primeira, com a aplicação direta de 60% a 70% dos recursos aprovados 
nos Planos Diretores. A segunda, pelo sistema de incentivos fiscais cana-
lizados através do mecanismo conhecido como “34/18”, que conjugava a 
isenção tributária sobre a produção e o financiamento dos investimentos 
mediante o uso de parcela do imposto de renda devido pelas empresas, 
transformados em debêntures e, portanto, não reembolsáveis. Ficou 
estabelecido também que tanto os recursos orçamentários quanto os 
recursos advindos da isenção de imposto de renda para aplicação em 
projetos de investimento no Nordeste deveriam ser depositados no 
Banco do Nordeste do Brasil, reforçando seu papel de agente financeiro.

Infraestrutura e incentivos ao crescimento industrial atendiam aos 
interesses da classe dominante e do sistema empresarial. Reestruturação 
do setor agrícola, tanto na faixa úmida quanto no Agreste e no semiá-
rido, implicava reforma agrária. Essa era exatamente a reivindicação das 
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correntes progressistas, tão bem representadas pelas Ligas Camponesas, 
organizadas pelo deputado Francisco Julião. A contenda foi resolvida 
com o golpe militar de 1964, que aplastou as reivindicações políticas da 
classe trabalhadora e de suas lideranças e liquidou a proposta de reforma 
agrária.

Nesse sentido, Oliveira (1977) diz que a Sudene foi criada em conso-
nância com os interesses da burguesia industrial da região Centro-Sul do 
Brasil e articulada com os interesses da burguesia decadente do próprio 
Nordeste. Foi também uma forma de segurar a pressão das forças po-
pulares, cuja ação poderia apontar na direção de uma desintegração do 
País, pelos movimentos de caráter revolucionário que se despontavam na 
região, a exemplo das Ligas Camponesas. Na mesma linha, Cohn (1976) 
argumenta que a Sudene foi instituída para atender às necessidades de 
solucionar os problemas sociais e políticos do Nordeste. Assim, a Sudene 
teria vindo para mediar o conflito social e tornar possível a expansão ca-
pitalista do Brasil.

No entanto, essa é uma racionalização a posteriori. O próprio Oliveira 
argumenta que a Sudene foi um audacioso projeto de transformação 
estrutural da região. O resultado poderia ir a direções diferentes, 
dependendo das forças políticas que prevalecessem no processo. Além 
das reações internas contra o caráter reformista da Sudene, houve forte 
pressão internacional contra os movimentos de cunho socialista. O 
governo dos Estados Unidos, através da Aliança para o Progresso e da 
Usaid, liderou programas que visavam a bloquear os movimentos popu-
lares e o risco de uma revolução socialista no Brasil. Com o golpe militar 
de março de 1964, as forças populares foram controladas e dominadas. 
Predominou a orientação pela industrialização, pelo avanço da infraes-
trutura e pela modernização conservadora da agricultura, com a aber-
tura de novas frentes proporcionadas pelo avanço da tecnologia, como a 
agricultura irrigada e a dos cerrados, afastando a ideia da reforma agrária. 

Furtado (1989), em seu livro A fantasia desfeita, confirma essas preo-
cupações do governo americano ao relatar sua viagem aos Estados Unidos 
e seu encontro com o presidente Kennedy, em 1961. Naquela ocasião, 
ficou claro o conflito de visões do presidente Kennedy, mais flexível, e 
do Departamento de Estado, mais radical. Acabou prevalecendo a orien-
tação do Departamento de Estado, como ficou comprovado pela ação do 
governo americano, que agiu no sentido de minar a ação, o prestígio e o 
poder da Sudene no período que precedeu ao golpe militar de 1964.
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Assim, a ação da Sudene foi esvaziada e alterada por três razões. A 
primeira foi o aniquilamento das propostas de reformas estruturais. Sem 
a reforma agrária, a estrutura de propriedade e exploração da terra con-
tinuou intocada. Com ela, os problemas de distribuição de renda e de 
melhoria das condições sociais. O segundo problema, pela drenagem 
dos recursos previstos no sistema de incentivos fiscais, ao ampliar a sua 
área de aplicação para a região amazônica, ainda em 1963, e para vários 
setores (turismo, reflorestamento) em todo o País, em anos posteriores. 
Em terceiro lugar, porque muitos projetos industriais aprovados nas 
primeiras etapas da Sudene tiveram funcionamento precário, levando 
ao encerramento das atividades. Em 1978, dos 763 projetos industriais 
que receberam incentivos, 104 estavam funcionando com problemas, 
e 88 haviam sido paralisados (REBOUÇAS et al., 1979). Não há clareza 
sobre as razões desses fracassos. Se por má concepção ou análise, se pela 
competição, ou se por erros ou desvios de conduta. Qualquer que seja a 
razão, o fechamento de muitas plantas acabou por desacreditar e desmo-
ralizar a Sudene.

Nesse sentido, é questionável a orientação contida no GTDN e no I 
Plano Diretor, de ênfase em uma industrialização autônoma no Nordeste, 
seja porque a economia brasileira estava integrada e, portanto, o Nordeste 
teria que competir com as demais regiões do País, seja pela debilidade de 
sua burguesia industrial. Isso só poderia ser feito se atendesse aos inte-
resses empresariais das demais regiões, o que acabou acontecendo pelo 
uso dos incentivos fiscais pelo empresariado de outras regiões; isso for-
taleceria a capacidade empresarial da região e de fato vem acontecendo.

3_ Avanços posteriores e a atualidade de Celso Furtado
Afastado do cargo e do País, Furtado se dedicou ao aprofundamento 
de sua interpretação do subdesenvolvimento e também da questão re-
gional. Em 1967, publicou um artigo teórico sobre o desenvolvimento re-
gional denominado “Intra-country dis-continuities: towards a theory of 
spatial structu- res” (FURTADO, 1967). Nesse artigo, além de uma rein-
terpretarão crítica dos principais pilares da Teoria do Desenvolvimento 
Regional, Furtado introduz pelo menos quatro grandes avanços ou supe-
rações das visões anteriores. Em primeiro lugar, supera a noção de região 
e passa a tratar da estrutura espacial, demonstrando as várias articula-
ções inter e intraterritorial no processo de desenvolvimento, o que nos 
ajuda a entender a complexidade das relações entre agentes e atores no 
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território. Em segundo lugar e articulado ao primeiro, enfatiza o papel 
da hierarquia de nódulos ou polos e a inter-relação entre esses. Ou seja, 
introduz, de forma explícita e direta, o papel do urbano e das cidades na 
estruturação e no comando do território, cuja importância e complexi-
dade só têm se ampliado nos últimos anos. Em terceiro lugar, demonstra 
que as desigualdades são produtos das formas em que se introduzem e se 
distribuem as modernas tecnologias, vale dizer dos processos inovativos. 
Por fim, Furtado ressalta a complexidade dos fenômenos espaciais, pro-
pondo um esforço interdisciplinar como caminho para a formulação de 
uma teoria das estruturas espaciais.

Como um pensador engajado, Furtado trabalha a sua construção te-
órica como fundamento e base para a ação política. Demonstra que as 
descontinuidades inter-regionais dentro de cada país são geradas pelos 
padrões locacionais, especialmente da indústria, e sua relação com as 
políticas macroeconômicas. Analisa a relação negativa entre concen-
tração regional e distribuição de renda, demonstrando que os ganhos 
de produtividade tendem a se concentrar. Defende a criação de exter-
nalidades como forma de beneficiar, em conjunto, empresas e consu-
midores. Conclui mostrando que as mudanças espaciais dependem, 
fundamentalmente, de quatro fatores, a saber: a) do ritmo de cresci-
mento econômico, cujo aumento possibilita maior elasticidade espa-
cial; b) do número de novas plantas, especialmente de plantas motrizes;  
c) das plantas de processamento secundário, não dependentes de in-
sumos e matérias-primas primárias; d) das economias de escala, as quais 
se ampliam com o progresso técnico. Para tudo isso, a expansão da in-
fraestrutura funciona como pré-condição ou pano de fundo. Embora re-
conheça que as decisões são de natureza política, Furtado enfatiza uma 
abordagem interdisciplinar para uma teoria da estrutura espacial, com 
ênfase nos estudos sobre os processos de urbanização, dos custos de co-
mutação, das migrações.

Nessa linha de interpretação, repensar a questão regional brasileira 
em termos atuais significa reinterpretar as estruturas espaciais e sociais 
atuais e suas tendências e conjugá-las com os objetivos econômicos, so-
ciais e políticos da Nação.

O primeiro ponto a ser discutido está relacionado com a superação 
de se pensar regiões isoladas, para se pensar a estrutura espacial. Nesse 
sentido, uma política regional precisa ser concebida e formulada em 
uma perspectiva nacional, ainda que as diferentes regiões recebam 
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tratamento diferenciado, em função de suas características e objetivos 
gerais. Assim, uma nova política regional, guiada pelos objetivos de co-
esão econômica e social, necessitaria também ser pensada em função da 
coesão territorial. A coesão territorial, por sua vez, passa pelo menos por 
quatro dimensões da integração. Integração territorial (no sentido fí-
sico), integração econômica (como complementaridade produtiva entre 
as sub-regiões), integração social (que considere a distribuição de renda, 
a geração de emprego e a incorporação social), integração política (no 
sentido da recostura do pacto federativo).

Adicionalmente, há que ser considerada a integração com a América 
Latina (territorial, econômica, social e política), a questão ambiental e 
a geopolítica brasileira e sul-americana. Tudo isso implicaria a busca de 
um novo ordenamento do território que caminhasse no sentido de re-
dução das grandes desigualdades nos padrões de ocupação territorial do 
País e apontasse no sentido de um país mais integrado.

Do ponto de vista operacional, pensar uma política nacional de desen-
volvimento regional implica pensar em uma nova regionalização do país 
para efeitos de política pública, em geral, e da política regional, em par-
ticular. No caso do Brasil, a regionalização atual com as cinco macrorre-
giões, que continua como base para as políticas regionais, está superada, 
exigindo uma nova divisão territorial do País. Uma nova regionalização 
deveria considerar três critérios complementares e articulados: econô-
mico, ambiental e político.

O critério econômico deve ter como referência básica os efeitos de po-
larização exercidos pelas cidades, a partir de cuja hierarquia se definiriam 
as escalas de polarização, as centralidades e suas áreas complementares. 
O critério ambiental deveria buscar o ajuste dos recortes territoriais às 
necessidades de aproveitamento econômico do patrimônio natural e da 
sustentabilidade ambiental. Por fim, o critério de representação política 
deveria preservar a relação entre o recorte territorial e a identidade cul-
tural e política de seus habitantes e suas instituições e, ao mesmo tempo, 
os aspectos de geopolítica e soberania nacional. Assim, respeitada a di-
visão político-administrativa do País em Estados e municípios, tornar-
se-ia necessário estabelecer pelo menos duas escalas operacionais: uma 
macro e outra mesorregional, o que está proposto em recente trabalho 
realizado pelo Cedeplar e publicado pelo Ministério do Planejamento 
(2008).

Um segundo aspecto está relacionado com as fontes de financiamento 
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e sua operacionalização institucional. O Brasil possui diferentes fontes 
de financiamento e diferentes formas institucionais de sua gestão. 
Muitas vezes essas fontes e as orientações governamentais são confli-
tantes. Assim, uma nova política nacional de desenvolvimento regional 
teria que considerar a possibilidade de fusão dessas fontes em um fundo 
único, o qual vem sendo discutido no Brasil através do Fundo Nacional 
de Desenvolvimento Regional. Essa tarefa é complexa porque, além de 
exigir mudanças constitucionais, ela exige, antes de tudo, um pacto ter-
ritorial entre a União e os Estados e destes entre si.

Tudo isso implicaria um novo desenho institucional adequado à 
gestão da nova política. Esse novo desenho, para que tenha racionali-
dade e eficiência, deveria buscar construir as formas institucionais do 
Governo Central e da articulação dessas com as instâncias estaduais e de 
outras escalas subnacionais. Além das dificuldades intrínsecas, surge o 
problema das atuais instituições de desenvolvimento regional que vêm 
sendo recriadas, a exemplo da Sudene, Sudam e Sudeco. Ora, a nova re-
gionalização proposta quebra as continuidades territoriais constantes 
no recorte territorial da atuação dessas instituições. Por sua vez, essas 
estão sendo recriadas sem uma adequação de propósitos, instrumentos e 
formas de atuação, correndo o risco de que elas se transformem em “mo-
numentos às necessidades do passado”, a exemplo do prédio da Sudene, 
no Recife.

Um novo ordenamento do território, guiado pelos objetivos de co-
esão econômica, social e política, depende, fundamentalmente, de duas 
grandes dimensões com impactos estruturais duradouros: da infraestru-
tura, especialmente de transportes e; da nova rede urbana. A infraes-
trutura de transporte condiciona o sentido dos fluxos e da integração e 
os demais elementos da infraestrutura e da logística (telecomunicações, 
energia, armazenamento, entre outros). Por sua vez, o sistema de trans-
portes deve ser analisado tendo em vista a integração inter-regional, em 
uma perspectiva nacional, e a integração intrarregional. Esta última tem 
papel decisivo no fortalecimento de novas centralidades.

Uma nova rede urbana acarretaria a necessidade de se escolher ou 
selecionar novas centralidades urbanas a ser reforçadas, com pelo menos 
duas escalas: uma macro e outra meso ou sub-regional. A escala macro 
permitiria mudar o desenho dos fluxos macroespaciais, freando o au-
mento da mega concentração em alguns centros urbanos (São Paulo, Rio 
de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, Brasília, Salvador, 
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Recife, Fortaleza e Manaus) e fortalecendo novos macropolos. Esses 
novos macropolos contribuiriam para integrar outras regiões do País, 
como centros de consumo e de suporte à produção, neles mesmos e em 
seus entornos. Os mesopolos ou subpolos contribuiriam para processos 
semelhantes, em escala mais reduzida. Essa conjugação permitirá a 
constituição de uma rede urbana mais integrada e melhor distribuída. 
O fortalecimento dessas novas centralidades depende, afora a infraes-
trutura de integração inter e intrarregional, da concentração de equi-
pamentos públicos, que, além da oferta de serviços em si, contribuam 
para a atração do investimento produtivo privado. Uma orientação de 
tal natureza estabeleceria condições básicas para a construção de uma 
nação com metas, talvez “utópicas” ou de longo prazo, de um país poli-
cêntrico, integrado em termos territoriais, econômico, social e político.

Por fim, na era do conhecimento ou da sociedade do conhecimento, 
educação, ciência e tecnologia devem ser vistos como a base estrutural 
que assegura a cidadania e o avanço científico e tecnológico. Avanço 
científico e tecnológico como base para uma nação soberana ou menos 
dependente, econômica e politicamente, para fora, e socialmente, para 
dentro.
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Capítulo XVI 

Desigualdades regionais e Nordeste 

em Formação Econômica do Brasil1

Tania Bacelar de Araújo2

Valdeci Monteiro dos Santos3

É difícil exagerar com respeito ao Nordeste do Brasil.
Aí tudo escapa a explicações fáceis.
Poucas vezes na história humana uma formação
social terá sido condicionada, em sua gênese,
de forma tão cabal por fatores econômicos.
(Celso Furtado em A Fantasia Desfeita)

1 Introdução
O entendimento do processo de ocupação humana e econômica do Brasil 
mobilizou mentes diversas, e esse esforço de tantos estudiosos resultou 

1 Artigo publicado originalmente no livro 50 anos de Formação Econômica do Brasil: 
ensaios sobre a obra clássica de Celso Furtado (capítulo 7), organizado por Tarcísio 
Patrício de Araújo, Salvador Teixeira Werneck Vianna e Júnior Macambira, publicado 
pelo IPEA em 2009. Texto integral da obra disponível em: https://www.ipea.gov.br/
portal/index.php?option=com_content&view=article&id=5614 

2 Doutora em Economia Pública, Planejamento e organização do espaço pela 
Universidade de Paris I, Panthéon-Sorbonne (1979). É professora aposentada da 
Universidade Federal de Pernambuco; sócia da Ceplan Consultoria Econômica e 
Planejamento. Atuou profissionalmente na Ministério do Desenvolvimento Agrário 
e no Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA), Ministério da 
Integração Nacional, dentre outros.  

3 Doutor em Desenvolvimento Econômico pela Universidade Estadual de Campinas 
(2011). É professor adjunto II  e assessor de planejamento da Universidade Católica de 
Pernambuco (Unicap) e diretor da Ceplan Consultoria Econômica e Planejamento. 
Tem experiência nas áreas de planejamento e desenvolvimento regional e urbano, 
planejamento estratégico e prospectivo, estudos econômicos setoriais, análise de 
conjuntura, economia brasileira, economia do nordeste e de Pernambuco. Tem vários 
livros e artigos publicados.

https://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=5614
https://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=5614
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numa ampla literatura, na qual se destaca Formação Econômica do Brasil 
(daqui por diante FEB), de Celso Furtado, produzido no final dos anos 
1950. Uma das contribuições – entre tantas – desse livro é a identificação 
das raízes da diversa e desigual organização do território brasileiro.

O caso do Nordeste ganha relevo nessa trajetória, posto que a região 
abrigou o ciclo virtuoso inicial da história da ocupação econômica do 
país pelos portugueses no século XVI, tendo acolhido a primeira capital 
da colônia – Salvador. Depois, o Nordeste mergulhou em longo período 
de estagnação e não acompanhou as mudanças rápidas no país entre o 
final do século XIX e a primeira metade do século XX. Furtado observou 
tal tendência e buscou explicar suas causas mais profundas utilizando o 
arsenal teórico do estruturalismo cepalino, que ajudou a construir.

O presente artigo tenta explicitar as principais descobertas de Furtado 
no desafio de interpretar a problemática regional, em especial do Nordeste 
brasileiro; começa, na seção 2, pelo caminho que percorreu para chegar 
à síntese apresentada em FEB; detalha pontos centrais de sua análise na 
seção 3, para, em seguida, buscar verificar o que precisou complementar 
em suas análises quando o presidente Juscelino Kubitschek o chamou a 
atuar na vida pública, o que é objeto da seção 4. Trata-se, também, nesse 
momento do texto, da proposta de Furtado para mudar o Nordeste, fun-
damentada na criação da Superintendência do Desenvolvimento do 
Nordeste (Sudene) e de sua ação à frente do órgão. Na seção conclusiva 
são feitas considerações finais, especialmente, a respeito da atualidade 
da visão de Furtado sobre o Nordeste contemporâneo.

O percurso de Furtado na análise das bases da desigualdade 
regional brasileira
Celso Furtado revela suas primeiras preocupações e curiosidade em en-
tender o semiárido nordestino, em especial as condições de intempéries 
climáticas, de miséria candente e de influência política e religiosa local 
– em meio a sua própria experiência de vida como criança e adolescente 
no interior do Estado da Paraíba. Período também em que, por uma con-
dição privilegiada, teve contato – utilizando a biblioteca do pai – com as 
ideias de importantes autores da literatura mundial, notadamente clás-
sicos das áreas de história e filosofia (OLIVEIRA, 1983).

Antes de escrever sua obra seminal, FEB, em que nos leva a uma pro-
funda reflexão sobre o processo de constituição da formação econômica 
e social do Brasil; e, no seu âmago, às raízes do processo de ocupação 
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e consolidação da região Nordeste – Furtado elabora um conjunto de 
estudos em que vai gradualmente aprofundando o exame da questão 
regional e buscando os nexos de constituição da nação brasileira. 
Quatro estudos se ressaltam neste esforço prévio: Economia Colonial 
no Brasil nos Séculos XVI e XVII (tese de doutoramento de 1948); o ar-
tigo Características Gerais da Economia Brasileira (1950); e os livros A 
Economia Brasileira: contribuição à análise do seu desenvolvimento 
(1954) e Perspectiva da Economia Brasileira (1958).

Em sua tese de doutoramento, considerada pelo próprio como parte 
importante das reflexões mais abrangentes incorporadas dez anos depois 
em FEB, é feita a tentativa de interpretar a gênese e o sentido colonial do 
país, como extensão do capitalismo comercial europeu, em especial de 
Portugal – “a Colônia, desde a sua formação, não é mais que uma grande 
empresa produtora de bens tropicais destinados a alimentar o comércio 
português (...). O centro de gravidade da economia do país estará fora”. 
Furtado revela aqui dois aspectos que depois explorará com maior fun-
damentação: o desenvolvimento baseado na demanda externa e a predo-
minância dos núcleos de decisão feitos de fora do país. Como sentencia 
o autor: “O País terá, assim, um papel passivo no processo de formação” 
(FURTADO, 2002, p. 142).

O cenário que Furtado descreve nesse estudo é o do Brasil que se inicia 
pelo Nordeste. A última parte da tese revela alguns importantes legados 
do período colonial para a formação social e econômica do Brasil; em 
especial, heranças ainda mais presentes no Nordeste (FURTADO, 2002, 
p. 141-169): i) a persistência da monocultura, com o legado do “mundo do 
açúcar”, que resistiu aos tempos e com isto, segundo o autor, “o pequeno 
mundo patriarcal criado em torno dos engenhos pôde chegar até nossos 
dias”; ii) o atraso técnico, manifesto no extremo rudimentaríssimo dos 
métodos de trabalho da colônia, e que ajudou, em adição à monocultura, 
a fazer avançar a economia de subsistência no campo; iii) a agricultura de 
subsistência, expandida de forma desarticulada e aprofundando a con-
dição de pobreza no campo; e iv) a estrutura do patriarcalismo, como 
matriz da sociedade nacional, transbordando no futuro para o desenvol-
vimento da vida urbana brasileira.

No breve artigo de 1950, Furtado volta a analisar a economia colo-
nial, desta feita incorporando conceitos mais próximos da influência do 
método cepalino ao identificar três características no tipo de estrutura 
econômica colonial ainda prevalecente, segundo ele, até 1914: i) uma 
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persistente piora na relação de troca; ii) a vulnerabilidade à elevação da 
taxa cambial; e iii) a perspectiva de inflação crônica do meio circulante, 
motivada em grande parte por déficits orçamentários (FURTADO, 1950, 
p. 7-8). E acrescenta que tal economia, ao contrário das economias in-
dustriais, “não necessita para seu crescimento de aumento progressivo 
dos salários reais, posto que não depende do mercado interno para sua 
expansão” (FURTADO, 1950, p. 8).

De tais fatos Furtado deduz mais duas características, muito pre-
sentes em outras análises suas sobre a economia brasileira e, também, 
particularmente relevantes para entender o legado da colônia para o 
Nordeste: a tendência à concentração da renda e a lentidão na formação 
do mercado interno.

Essa configuração de uma economia que não logra ampliar significati-
vamente o mercado interno é corroborada, ainda até as primeiras décadas 
do século XX, por um núcleo industrial (Sudeste) que se desenvolve sem 
caráter nacional. No caso do Nordeste, podem ser mencionadas – em pa-
ralelo às usinas que surgem como unidades industriais importantes – fá-
bricas têxteis e de alimentos, que, não obstante induzirem certo grau de 
crescimento, não constituíam suficiente contraponto à hegemonia das 
exportações de produtos primários e muito menos contribuíam signifi-
cativamente para ampliar o mercado interno regional.

No livro A Economia Brasileira tem-se um maior rigor teórico e me-
todológico e um mergulho mais detalhado na evolução econômica do 
Brasil. Nos quatro primeiros capítulos dessa obra, Furtado apresenta 
uma interpretação da história econômica do país, da colonização até a 
primeira metade do século XX (ver MALLORQUIN, 2005, p. 87). Como 
na tese de doutoramento, também nesse caso Furtado aproxima-se das 
ideias de Roberto Simonsen e Caio Prado Jr., pelo rigor da abordagem 
histórica. Em termos teóricos veem-se fortes influências de Keynes e 
dos preceitos do estruturalismo da Comissão Econômica para a América 
Latina e o Caribe (Cepal), recursos bem utilizados na análise empreen-
dida em FEB.

Chama a atenção também nessa obra o último capítulo, no qual 
Furtado expõe a problemática do crescimento econômico, deline-
ando as hipóteses básicas do conceito de subdesenvolvimento, que o 
autor irá futuramente utilizar para explicar as condições de inserção da 
economia brasileira na etapa do capitalismo industrial; e, por conse-
guinte, como se reproduz, em escala regional, o “subdesenvolvimento 
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do subdesenvolvimento”, no que respeita às condições de inserção do 
Nordeste na dinâmica capitalista brasileira pós-Sudene.

Por fim, a quarta publicação de Furtado que conclui o itinerário 
fundamental que possibilitou a síntese de FEB foi o livro Perspectiva 
da Economia Brasileira, de 1958. Nessa obra observa-se um relevante 
avanço na discussão da questão regional, com a tentativa primeira de 
regionalização da economia nacional e de explicitação das desigualdades 
regionais.

O autor reconhece no Brasil das primeiras décadas do século XX um 
“imenso contínuo territorial, dotado de unidade política e cultural, mas 
descontínuo e heterogêneo do ponto de vista econômico” (FURTADO, 
1960, p. 10). Em dois terços do território nacional, aponta Furtado, en-
contrava-se um imenso vazio demográfico e econômico, no terço res-
tante se destacando dois sistemas econômicos autônomos: o sistema 
sulino (de Minas Gerais ao Rio Grande do Sul) e o sistema nordestino 
(da Bahia ao Ceará). De forma direta, embasado em evidências de dados 
socioeconômicos, qualifica o contexto de desigualdades nestes dois sis-
temas. Enquanto o sistema sulino evolui na primeira metade do século 
XX com avançado processo de integração e estruturado por dois núcleos 
de atividade: “o setor ligado ao comércio internacional” e o “setor indus-
trial”; no Nordeste encontra-se um sistema pouco integrado, sem “ação 
de fatores estimulantes externos”, com um nível de renda média com 
poucas possibilidades de gerar poupança necessária para acelerar o cres-
cimento (FURTADO, 1960, p. 11-13).

Em FEB é feita uma regionalização mais abrangente, com enfoques 
específicos, por exemplo, para a economia de Minas, do Maranhão e da 
Amazônia.

No capítulo VII desse livro é examinada, com maior profundidade, 
a questão das disparidades regionais. Furtado reforça a tese de que a 
economia brasileira não é um sistema integrado e que se evidenciavam 
grandes disparidades de níveis de renda e de crescimento entre os dois 
sistemas anteriormente citados. Dada a grande heterogeneidade do 
espaço territorial brasileiro, com combinações diversas de fatores e re-
cursos e sistemas econômicos com distintas potencialidades, procurar 
desenvolver simultaneamente estes sistemas poderia, segundo Furtado, 
levar à dispersão de recursos e à redução do crescimento médio do con-
junto da economia brasileira (FURTADO, 1960, p. 56).

A solução apontada por Furtado combina, de um lado, concentração 
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de recursos em regiões com maiores potencialidades, visando estruturar 
um núcleo que servisse de base ao desenvolvimento das outras regiões; 
e, de outro, implementação de uma política nacional de colonização 
objetivando combinar melhor os fatores de mão de obra e recursos na-
turais; se nas áreas mais pobres concentra-se uma grande massa de pes-
soas, a produtividade média de toda a economia tende a cair, diz o autor 
(FURTADO, 1960, p. 56-57).

Com relação especificamente ao Nordeste, indica que “as alternativas 
não são concentrar recursos ou abandonar a região (...) o necessário é in-
tegrar adequadamente um programa regional na política nacional ou no 
programa nacional de desenvolvimento” (FURTADO, 1960, p. 58). Aqui 
Furtado já prenuncia as bases do relatório do Grupo de Trabalho para o 
Desenvolvimento do Nordeste (GTDN, 1959). O referido programa re-
gional deveria contemplar estratégias de “deslocamento do excedente 
de população, colonização, organização da produção, transportes, ga-
rantia de preços e de mercados”. Furtado é claro na argumentação de 
que a questão regional, em particular a questão nordestina, deve ser 
submetida a uma perspectiva nacional – “as políticas regionais pressu-
põem uma compreensão dos objetivos nacionais do desenvolvimento” 
(FURTADO, 1960, p.58).

3 O Nordeste em Formação Econômica do Brasil
O Nordeste permeia todo o esforço de Celso Furtado de compreender as 
bases materiais do processo de ocupação humana e econômica do ter-
ritório brasileiro e as raízes históricas da formação econômica, social e 
cultural deste país. Como se verá adiante, o Nordeste não fica circuns-
crito a uns poucos capítulos do livro que é, aqui, o nosso objeto central 
de observação.

3.1 Leitura regional do processo de ocupação humana e 
econômica do Brasil e o papel exercido pelo Nordeste
Embora mereçam destaque os capítulos de 8 a 12, e especialmente o capí-
tulo 11, Formação do complexo econômico nordestino, em que é feito um 
magnífico esforço de síntese do que ocorreu na longa crise que marcou o 
Nordeste entre os séculos XVII e XIX, o que ajuda a entender as bases es-
truturais da organização do território, da economia e da sociedade nor-
destina até hoje, essa região já vinha sendo objeto de tratamento desde 
os primeiros capítulos do livro FEB.
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Quando Furtado trata dos fundamentos da inserção brasileira subme-
tida à lógica da dinâmica do capital comercial europeu e procura com-
preender os fatores de êxito da empresa agrícola baseada na produção 
de açúcar em território da então colônia portuguesa, é do Nordeste que 
está falando, pois foi no espaço físico do Litoral-Mata desta porção do 
Brasil que floresceu o que Furtado chama de “primeira grande empresa 
colonial europeia” (FURTADO, 2007, p. 31).

É certo que a maioria dos fatores de êxito eram exógenos, entre os 
quais o domínio da tecnologia produtiva pelos portugueses, que deti-
nham experiência prévia na produção do açúcar, a capacidade dos fla-
mengos – em especial os holandeses – de distribuir o açúcar ao mesmo 
tempo em que abriam novos mercados e apoiavam o financiamento da 
atividade, além do engate da empreitada no mercado de mão de obra 
escrava da época, o que viabilizou a solução para o problema da escassez 
de trabalhadores para realizar as atividades produtivas do complexo ca-
navieiro. Mas esse conjunto de fatores operou de maneira articulada no 
território nordestino, mais exatamente nas terras úmidas e férteis da 
Zona da Mata ali localizadas. Embora a atividade açucareira tenha flo-
rescido em outras regiões, foi nas terras nordestinas que se consolidou, 
mantendo-se hegemônica por séculos.

A abundância de terras e a rarefação da população autóctone, ao lado 
das boas condições climáticas, permitiram a implantação e a reprodução 
altamente lucrativa da plantation de base escravista. Daí vem o histórico 
processo de alta concentração da propriedade fundiária até hoje presente 
na Zona da Mata nordestina.

O Nordeste aparece, então, como revela Furtado, com sua sorte ligada 
desde cedo ao movimento do capital comercial europeu em expansão no 
século XVI e às disputas entre países europeus pelo controle do açúcar, 
entre outros fatores da geopolítica da época e de uma “economia mun-
dial” em gestação.

Por seu turno, não dá para entender o que aconteceu no Nordeste 
do começo do século XVII sem compreender o que Furtado chamou de 
“surgimento de uma poderosa economia concorrente no mercado dos 
produtos tropicais” (FURTADO, 2007, p. 46), nas Antilhas. Nem se pode 
acompanhar o que vai ocorrer no Brasil – com impactos no Nordeste – na 
segunda metade deste mesmo século XVII sem identificar com clareza, 
como o faz Furtado, os novos rumos que toma Portugal como potência 
colonial fragilizada, buscando ancorar-se na então poderosa Inglaterra. 
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A própria debilidade de Portugal tinha a ver com a crise do empreendi-
mento açucareiro, antes tão exitoso, e, portanto, com o que ocorria no 
Nordeste do Brasil.

Nos séculos XVIII e XIX, ciclos econômicos virtuosos vão se desen-
volver em outras regiões do Brasil. O Nordeste vai acompanhar estes 
movimentos sem estar no centro das decisões econômicas e políticas, 
mesmo sofrendo impactos positivos ou negativos de movimentos como 
o da independência política em relação a Portugal, ou como o que define 
o fim da escravidão na vida institucional brasileira.

É no século XIX que Furtado localiza a “consolidação da integridade 
territorial e a afirmação da independência política” do Brasil, mas tais 
movimentos se dão em meio à hegemonia do ciclo do café, na segunda 
metade daquele século, entendido pelo autor de FEB como uma fase 
de transição econômica que organizou na ex-colônia o que chamou de 
“sistema econômico autônomo capaz de gerar seu próprio crescimento” 
(FURTADO, 2007, p. 71).

Sai-se da parte I do livro de Furtado com a visão de que, se no Nordeste 
se estruturaram as raízes do processo de ocupação territorial do país, foi 
no Sudeste atual que se construíram as bases do crescimento voltado 
para o mercado interno, dinâmica que vai organizar o país, indepen-
dente e livre do escravismo, que emerge no início do século XX.

3.2 Destaque para a formação do “complexo nordestino”
É na parte II do livro de Furtado sobre a formação econômica do Brasil 
que o Nordeste é tratado com maior detalhamento, exatamente pela im-
portância que as bases produtivas ali instaladas nos séculos XVI e sua di-
nâmica posterior tiveram na estruturação da então colônia de Portugal.

A ocupação humana e econômica do litoral nordestino, sob o co-
mando do Estado português, com base em privilégios e favores especiais 
aos que se dispusessem a implantar e fazer funcionar os engenhos de 
açúcar, é apresentada como um caso de sucesso.

Os resultados econômicos desse empreendimento que se ampliava 
rapidamente eram estimulantes. Mas Furtado revela, desde logo, uma 
das marcas principais da atividade açucareira: a forte concentração da 
renda por ela gerada nas mãos da classe dos proprietários dos engenhos. 
Fazendo os cálculos de receitas e custos, revela que a “indústria açucareira 
era tão rentável que podia autofinanciar a duplicação de sua capacidade 
produtiva a cada dois anos”, tanto que a produção decuplicou no último 
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quartel do século XVI (FURTADO, 2007, p. 81). Um Nordeste exitoso e 
de economia dinâmica, mas socialmente fraturado, surge nesta fase da 
vida do país. A lembrança desse período de fartura e sucesso marcará 
o imaginário das elites herdeiras dos colonizadores por muito tempo, 
assim como se prolongará – nas relações sociais, políticas e econômicas 
da região – a herança dos longos séculos em que dominou a escravidão.

Ao mergulhar no entendimento da dinâmica da acumulação na eco-
nomia açucareira, Furtado mostra que o crescimento se dava de forma 
extensiva, isto é, pela mera incorporação de novos fatores ao processo 
produtivo, sem que fossem necessárias modificações estruturais. Crescer 
era ocupar novas terras e aumentar as importações (inclusive de escravos). 
Na crise, a ordem era “minguar”, reduzindo importações e subutilizando 
terras. Também nesse caso, não precisava se transformar estruturalmente. 
Para ir de um momento a outro, a variável-chave era a demanda externa.

Furtado mostra como a crise deflagrada pela queda de preços em 
função da concorrência com as Antilhas no século XVII fez a economia 
estruturada no Litoral-Mata nordestino – baseada na produção de 
açúcar para exportar – mergulhar num longo período de letargia, que 
deu margem à forte expansão, em paralelo ao núcleo exportador açu-
careiro, da economia de subsistência. Enquanto isso, prosseguia a ocu-
pação humana e econômica do Brasil em outras regiões: a das minas de 
ouro (em Minas Gerais), a da borracha (na Amazônia), a do algodão (no 
Maranhão), a da pecuária (na parte meridional do país), e a do café (em 
São Paulo).

Mas o que Furtado destaca, em seguida, é a formação do outro 
Nordeste: o da pecuária. Mostra como ele se organiza para responder 
às demandas da base açucareira, especialmente para o fornecimento de 
animais para corte e transporte. Daí tratá-la como atividade induzida 
pela economia açucareira e de rentabilidade bem mais baixa. Estima que 
a renda total gerada pela ampla região pecuária nordestina, no século 
XVII, não chegava a representar 5% do valor das exportações de açúcar. 
Juntas, as duas atividades, estruturam o que ele chamou de “complexo 
nordestino”. Em comum, as atividades açucareira e criatória tendiam a 
manter suas formas originais, com o crescimento de caráter extensivo, 
sem alterações estruturais que repercutissem nos custos de produção e 
na produtividade.

O mundo da pecuária se organiza na porção mais interior da região 
(estendendo-se para o Agreste e o Sertão, partindo do Nordeste oriental 
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na direção de Ceará e Piauí, e descendo até Bahia) onde a ocupação das 
terras também se dá de forma extensiva e, como destaca Furtado, “até 
certo ponto itinerante”. Como a população vai crescendo, e o comando da 
atividade pecuária só pode ser exercido por poucos, um arranjo diferente 
se organiza, numa sub-região que não vai conhecer o amplo domínio da 
escravidão.

Outra distinção importante destacada por Furtado é a da lógica da 
expansão. Enquanto na economia açucareira o crescimento da demanda 
externa era o motor do crescimento, “a acumulação de capital na eco-
nomia criatória induzia a uma permanente expansão, sempre que hou-
vesse terras a ocupar, independentemente das condições de procura” 
(FURTADO, 2002, p. 96). Daí se deduz a importância dessa atividade 
como fator fundamental de penetração e ocupação do interior brasileiro, 
em particular do interior do Nordeste.

Ressalta ainda Furtado que a criação de gado no interior do Nordeste 
era, em grande medida, uma atividade de subsistência, lastro da socie-
dade do couro. A importância do setor de subsistência na pecuária é um 
dos traços mais relevantes dessa estrutura.

Ao estudar o longo período de decadência que se segue à crise do 
açúcar no século XVII, no capítulo 11 de FEB, Furtado examina as formas 
que assumiram esses dois sistemas antes estruturados na região: o açu-
careiro e o pecuário. Considera que as trajetórias que seguiram ajudam 
muito a entender os elementos fundamentais que organizarão o Brasil 
do século XX.

Se em ambos dominava o crescimento extensivo, dispensando mu-
danças estruturais; e se, em ambos, os baixos custos monetários de 
operação contribuíam para manter a estrutura funcionando mesmo em 
tempos de crise, em termos de dinâmica de longo prazo não haveria se-
melhança. E Furtado investe na explicitação dessa diferença. A longa 
crise do complexo açucareiro – provocada pelo comportamento adverso 
da demanda externa – desorganizou as unidades menos produtivas em 
favor das que apresentavam condições mais favoráveis de terra e trans-
porte: promoveu um processo de centralização de capitais, nítido no 
momento de criação dos engenhos centrais e mais tarde das usinas, que 
sucederam os antigos engenhos. Paralelamente, a população que não en-
contrava mais oportunidades na base açucareira migrava para o interior 
pecuário, onde a prática da subsistência era sempre uma alternativa.

Gado e subsistência eram o binômio estruturador do Agreste e do 
Sertão nordestinos. Sendo endógena a capacidade de expansão desse 
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sistema – definida pelo crescimento vegetativo do rebanho – na crise o 
ajuste se fazia pelo aumento do peso relativo da atividade de subsistência 
e incorporação de novas terras para a atividade. Isso explica, segundo 
Furtado, o lento processo de atrofiamento do Nordeste entre os séculos 
XVII e XIX. “A renda real per capita de sua população declinou secular-
mente” (FURTADO, 2007, p. 104).

Furtado caracteriza esse longo momento da vida econômica do 
Nordeste como o de um caso de involução econômica. O setor de alta 
produtividade – o açucareiro – perdia peso relativo e a produtividade 
da pecuária declinava à medida que se expandia a atividade. A combi-
nação destes dois processos refletia essencialmente a ampliação do setor 
de subsistência. O declínio da produção açucareira gerou um lento pro-
cesso de migração para a pecuária e a agricultura de subsistência, com o 
excedente populacional sendo canalizado em grande parte para ocupar 
novos espaços vazios – legado representado pela constante expansão da 
fronteira agrícola (agricultura itinerante). De núcleo econômico de alta 
rentabilidade no século XVI, “o Nordeste se foi transformando progres-
sivamente em uma economia em que grande parte de sua população pro-
duzia apenas o necessário para subsistir” (FURTADO, 2007, p. 64).

Essa trajetória problemática afastará o Nordeste da dinâmica que se 
instalará em outras partes do território nacional. As bases do enorme 
hiato de níveis de renda e de condições de vida que separarão o Nordeste 
de outras regiões do país estavam fincadas. A dinâmica do século XX, 
quando o Brasil muda profundamente, ampliará essa herança. A questão 
nordestina se revelará com maior nitidez, mas as sementes já haviam 
sido plantadas.

3.3 A ocupação do Maranhão: um outro Nordeste
Para o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), até meados 
do século XX o Maranhão não era Nordeste. Situado na transição entre 
o amplo semiárido e a Amazônia, as terras maranhenses integravam o 
então chamado Meio-Norte. Ao propor a criação da Sudene, no final da 
década de 1950, Celso Furtado incluiu esse estado na área de atuação 
daquele órgão. O Maranhão passou a integrar o Nordeste também para o 
IBGE e assim é tratado até hoje, embora suas relações com o Pará tenham 
se intensificado muito mais do que com estados do Nordeste, mesmo 
quando a porção sul maranhense passa a abrigar a expansão do complexo 
produtor de grãos que vem subindo pelo oeste baiano.

Em FEB, Furtado reconhece as especificidades da ocupação 
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maranhense, tanto que dedica ao Maranhão um capítulo específico (ca-
pítulo 16). Ao analisar o Brasil do último quartel do século XVIII, já no 
final da fase colonial, trata do que chamou de dois “sistemas autônomos”: 
o do Pará e o do Maranhão. Este último articulava-se com a região açu-
careira através da pecuária. Já o sistema paraense, baseado na economia 
extrativa vegetal, era realmente isolado. O que Furtado coloca em evi-
dência é a prosperidade maranhense em meio à crise do Brasil do açúcar 
e da mineração, naquele período.

O governo de Portugal, através de Pombal, marcara presença nas 
terras maranhenses, com uma Companhia de Comércio, capitalizada e 
disposta a financiar uma alternativa econômica na região, num contexto 
em que a Guerra da Independência dos Estados Unidos e a Revolução 
Industrial na Inglaterra reorganizavam o mercado produtor de algodão. 
A produção maranhense entrou nessa janela de oportunidade e a região 
viveu momento de grande dinamismo econômico. Mas essa prosperi-
dade era precária, como ressalta Furtado, posto que baseada em fatores 
excepcionais.

Um destaque feito por Francisco de Oliveira (2003, p. 94) é o da forte 
presença de escravos africanos nos trabalhos da lavoura algodoeira ma-
ranhense “em tal escala e intensidade que fez de São Luis, sua capital, a 
cidade mais negra do Brasil, que muitos pensam ser Salvador”.

No século XIX o algodão se espalha no complexo pecuário-policultor 
nordestino, mas sem o brilho do que Furtado chamou de “falsa euforia” 
maranhense.

Ao reexaminar o Nordeste no estudo feito no período de Juscelino 
Kubitschek, Uma Política de Desenvolvimento Econômico para o 
Nordeste (GTDN, 1959), base para a criação da Sudene, Furtado reen-
contra o Maranhão, descobre um fluxo de emigrantes nordestinos par-
tindo em direção dessa então fronteira agrícola, e propõe o uso de suas 
terras úmidas e férteis para abrigar uma base agrícola moderna voltada 
para a produção de alimentos a ser realizada por nordestinos. O Brasil 
da era militar, na segunda metade do século XX, construiu alternativa, 
ampliando as articulações do Maranhão com as regiões Norte e Centro-
Oeste, mais que com o Nordeste.

3.4 A questão nordestina e a contribuição de Furtado
Uma das principais contribuições da análise que Furtado faz ao processo 
de ocupação humana e econômica do Nordeste e ao entendimento das 
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bases históricas da “questão nordestina” é exatamente a compreensão 
da estrutura e da dinâmica do sistema econômico baseado na pecuária, 
no algodão e na agricultura de subsistência. Essa é a estrutura socioeco-
nômica do Nordeste semiárido, transformado depois em área de forte 
emigração e lócus de crises sociais agônicas em momentos de grande 
estiagem. Ao concentrar seus efeitos, sobretudo na agricultura de subsis-
tência, na qual se encontra a maior parte da população, a seca ganha o ca-
ráter de catástrofe social e de problema de dimensão nacional, a exemplo 
do que ocorreu com a forte estiagem de 1877-1879, que trouxe o governo 
para o “centro da arena” (FURTADO, 1989, p. 21).

Francisco de Oliveira (1983, p. 16) considera que aí está, inclusive, uma 
contribuição teórica de Furtado ao entendimento da questão regional 
brasileira. Ao montar o que Oliveira chama de “modelo de equilíbrio”, 
no qual a sobrevivência dos baixos padrões de produtividade é um me-
canismo endógeno de articulação entre a produção de subsistência e a 
produção de mercadorias no interior do latifúndio pecuário nordestino, 
Furtado teria desvendado o segredo da manutenção da arcaica estrutura 
agrária do Nordeste. Sua enorme capacidade de resistência à mudança 
estava na combinação de interesses que o modelo sertanejo permitia. 
Furtado detalha melhor essa estrutura no capítulo dedicado às secas, no 
já referido estudo do GTDN (1959), que precedeu a criação da Sudene.

Ao pecuarista, criador extensivo, interessava ceder terras para que 
os produtores sem-terra produzissem sua subsistência e, mais tarde, 
o algodão. Ficava, ao final do ciclo produtivo, com uma parte do que 
fora produzido e ainda comprava a outra parte a preços baixos (pois o 
fazia no auge da colheita e após descontar o financiamento do plantio). 
Armazenava a produção e ganhava muito, quando os preços subiam. 
Além disso, soltava o gado nos restos da plantação (com isso obtinha al-
guma alimentação para o seu rebanho) e ainda ficava com o caroço do al-
godão (que transformava numa torta que usava também como alimento 
para o gado).

A grande massa de produtores sem-terra tinha acesso a esse meio de 
produção via contratos de parceria. Produzia, ficava com parte da pro-
dução (ou mesmo toda) de milho e feijão e vendia sua participação na 
produção de algodão. O resultado final era pífio: produziam, mas não 
acumulavam. Começavam descapitalizados a cada nova safra. Rezando 
para um bom inverno. Quando este não vinha, a seca hídrica se trans-
formava em crise econômica (pois inviabilizava a produção) e depois em 
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crise social, pois a enorme maioria dos sertanejos não tinha meios para 
sobreviver até o próximo inverno.

Como se não bastasse, a política de armazenamento de água condu-
zida pelo governo criava as condições para salvar o rebanho de morrer de 
sede, mas dada a estrutura latifundiária, os açudes aumentavam o “poder 
dos donos”, com domínio sobre a água, um bem raro, especialmente em 
momentos de crise hídrica. Furtado explica em detalhe esse tipo especial 
de arranjo socioeconômico em A Fantasia Desfeita (FURTADO, 1989, p. 
20-21).

Com base neste tipo de entendimento da dinâmica socioeconômica 
nordestina é que Furtado inverte, nos anos 1950, a tese – tão cara às oli-
garquias sertanejas – de que a seca era o problema central do Nordeste, 
quando passa a dizer que a seca é consequência (e não causa) da questão 
sertaneja. A causa era a estrutura social e econômica que ali se repro-
duzia há séculos. E, portanto, era isso que urgia ser transformado.

Wilson Cano, por sua vez, ao estudar as principais contribuições ao 
entendimento da questão regional brasileira, enfatiza que:

A grande lição que Furtado nos dá, sobre o Nordeste, é de-
duzida da análise econômica que fez da região, no clássico 
Formação Econômica do Brasil, ao demonstrar a extraordi-
nária estabilidade das estruturas econômica, social e polí-
tica do complexo nordestino. Ou seja, a de uma sociedade 
que mesmo sofrendo longa regressão e depois transitando 
do trabalho escravo para o livre, manteve os pilares básicos 
com que foi construída: alta concentração da propriedade, 
da renda e do poder político e uma implacável estrutura de 
dominação social. (CANO, 2002, p. 124).

Mais adiante, Furtado usará suas “descobertas” sobre a organização do 
Nordeste açucareiro e pecuário para explicar uma das principais causas 
das dificuldades da região Nordeste para acompanhar o ritmo da indus-
trialização brasileira no século XX: a estreiteza de seu mercado interno.

Francisco de Oliveira destaca a importância que Furtado dará à pas-
sagem no Brasil do trabalho escravo ao trabalho assalariado, na parte 
IV de FEB, quando vai defender que essa mudança que abalará as estru-
turas brasileiras será determinada, em última instância, pela dinâmica 
da economia cafeeira (OLIVEIRA, 2003, p. 99). Tendo resolvido sua crise 
de oferta de mão de obra pela imigração de colonos europeus e estando 
em ciclo expansionista, a economia cafeeira se beneficiou com o fim da 
escravidão, enquanto as formas resistentes permanecerão embotando o 
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crescimento de outras regiões, como foi o caso do Nordeste.
Como observa Furtado, em Análise do “Modelo” Brasileiro:

A verdade é que a extinção da escravidão não afetou de 
forma significativa a empresa agro-mercantil: a massa es-
crava transformou-se em comunidades tuteladas, com 
acesso à terra para produção de autoconsumo e moradia, 
o que reduziu substancialmente a possibilidade de acumu-
lação individual e limitava a mobilidade (FURTADO, 1972, 
p. 102).

No Nordeste, o escravo liberado transformou-se em “morador” do la-
tifúndio canavieiro e só muito mais tarde se proletarizou, transformado 
em bóia-fria, e a grande maioria em empregado temporário (oferecendo 
sua força de trabalho nos picos de demanda por mão de obra do com-
plexo açucareiro).

Esta é uma das bases históricas da “questão regional” brasileira, ex-
plicando, sobretudo, o distanciamento entre o Nordeste e o Sudeste do 
país, quando essa região comanda a construção do país urbano-indus-
trial em que se transformará o Brasil no século XX.

3.5 Leitura complementar sobre o Nordeste: para além da 
economia
Apesar de investir no entendimento das especificidades do “caso nordes-
tino” Furtado sabia que tendia a prevalecer uma lei geral de evolução nas 
sociedades capitalistas: a do desenvolvimento desigual. Considerava-a 
uma “lei universal”: a lei da concentração, como escreve nas páginas ini-
ciais de A Operação Nordeste, em 1959.

Aproveita para denunciar que, no caso do Brasil, o processo de inte-
gração das “ilhas econômicas” que estudara na FEB se fazia nas décadas 
iniciais do século XX, sob o comando dos interesses do que chamava 
“Centro-Sul”, o que tendia a ampliar as desigualdades regionais herdadas.

Em livro posterior – A Fantasia Desfeita (FURTADO, 1989) –, Furtado 
detalha um pouco o que escrevera sobre o Nordeste em FEB. Volta a 
explicar como se estruturavam e funcionavam os dois pilares do que 
chamou de “complexo nordestino”.

No caso do complexo açucareiro esclarece que não deve causar per-
plexidade a combinação entre capitalismo agroindustrial e escravidão, 
embora esse modelo não caiba em outras experiências históricas. 
Defende também não se tratar de feudalismo o arranjo socioeconômico 
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estruturador do enorme espaço semiárido nordestino, sob o comando da 
fazenda de pecuária. Alerta que em nenhum dos casos se configurou uma 
“economia camponesa” à imagem do que ocorreu na Europa: era a reali-
dade do capitalismo periférico e dependente que se precisava entender.

Volta a esclarecer que no Nordeste brasileiro a crise e o posterior 
atrofiamento do setor exportador foram amortecidos pelo crescimento 
extensivo e endógeno do que chama “setor periférico”, mesmo em um 
contexto de rendimentos decrescentes, na medida em que a fronteira 
agrícola se distanciava do litoral. Nessa rota, a economia e a sociedade 
nordestinas ficavam cada vez mais vulneráveis aos efeitos das irregulari-
dades climáticas. Assim é que, no final do século XIX, quando o Nordeste 
abrigava 40% da população brasileira, as grandes secas começam a se 
transformar em grandes calamidades sociais.

O ponto débil de toda a estrutura socioeconômica do Nordeste se-
miárido estava na produção de alimentos. Essa atividade era a primeira 
a ser atingida nos momentos de seca. E era a atividade principal para a 
grande massa de produtores, do mesmo modo que a pecuária consti-
tuía o eixo de atuação dos grandes fazendeiros. Não é à toa que Furtado 
sempre priorizava a discussão da produção de alimentos no Nordeste, 
dado o monopólio da cana no complexo litorâneo e a fragilidade da poli-
cultura alimentar no interior do grande espaço ocupado pela pecuária. É 
nesse ponto que suas preocupações se cruzam com as de Josué de Castro, 
que centrava suas reflexões, análises e denúncias em torno da fome no 
Nordeste.

No que se refere à organização da sociedade, Furtado destaca as he-
ranças da organização escravocrata, no Litoral-Mata, mas não deixa de 
enfatizar que no grande espaço semiárido 

a sociedade formou-se no âmbito das fazendas, onde poder 
econômico e poder político eram duas faces da mesma 
moeda e onde os aglomerados urbanos nada mais eram 
que prolongamentos das fazendas. Esse quadro de isola-
mento reforçava a situação de dependência do trabalhador 
rural em face do senhor de terra. (FURTADO, 1989, p. 22).

E continua sua explicação, esclarecendo outros pontos de obstáculo: 
os produtores não só tinham dificuldade de se capitalizar, como muitos 
fechavam o ano de trabalho endividados; além disso, não dominavam 
técnicas agrícolas mais avançadas. Não se investia em recursos humanos 
na região.
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Por se sentirem vulneráveis, as pessoas tendiam à passividade e à sub-
missão aos mais fortes. “A rígida hierarquia social e o monopólio da in-
formação, em mãos de poucos, explicavam a arrogância e o autoritarismo 
da classe dirigente”. Assim, conclui Furtado: “o ecológico, o econômico, o 
social e o político se entrelaçam para produzir o duro cimento em que se 
alicerçou o subdesenvolvimento do Nordeste” (FURTADO, 1989, p. 23).

Furtado é ainda mais contundente na sua leitura sobre a formação 
do Nordeste em seu “Auto-retrato intelectual”, publicado na coletânea 
organizada por Francisco de Oliveira sob a coordenação de Florestan 
Fernandes (ver OLIVEIRA, 1983). Nascido no Sertão nordestino em 1920, 
Furtado fala de um “mundo de homens onde o poder e a arbitrariedade 
estavam sempre mais juntos que separados”; e também de um mundo 
em que prevaleciam a incerteza (proveniente do quadro climático, mas 
com repercussões na vida econômica e social da grande maioria) e a bru-
talidade (originária do poder retido nas mãos de poucos).

Em duas outras publicações, A Pré-revolução Brasileira (1962) e 
Dialética do Desenvolvimento (1964), Furtado introduz, para além do 
diagnóstico e das proposições apresentadas no GTDN (1959), sua preo-
cupação com o contexto de tensão social que se configurava nos anos ini-
ciais da década de 1960 na região e, em especial, no impasse que antevia. 
Particularmente em Dialética do Desenvolvimento, faz comentários e 
reflexões sobre a luta de classes que naqueles tempos ocorria na Zona da 
Mata, no Agreste e no Sertão nordestinos. É o estudioso com o faro sin-
tonizado com a realidade em curso, vislumbrando o embate iminente – o 
livro foi lançado em janeiro de 1964.

4. Influências das análises da Formação Econômica do Brasil na 
ação pública de Furtado
Tendo concluído e publicado FEB, Celso Furtado é convidado pelo pre-
sidente Juscelino Kubitschek a integrar o GTDN, criado no âmbito do 
BNDES. O relatório deste grupo, com um diagnóstico e um plano de ação 
com foco no Nordeste, foi na verdade escrito por Furtado, segundo ele pró-
prio declara em entrevista publicada na Revista Econômica do Nordeste, 
do Banco do Nordeste do Brasil (BNB), citada por Anderson Pellegrino 
(2003, p. 92). Deste documento consta a proposta de criação do que de-
pois veio a ser a Sudene, precedida pelo Conselho de Desenvolvimento 
do Nordeste (Codeno). Celso Furtado foi o primeiro superintendente da 
nova agência de desenvolvimento criada por lei no final de 1959 com base 
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em projeto do Executivo enviado ao Congresso por JK, que encontrou 
fortes resistências na bancada conservadora nordestina e que foi apro-
vado com os votos de progressistas de outras regiões do país.

Furtado passava, assim, à ação, não sem antes atualizar sua leitura 
da realidade nordestina da parte inicial do relatório do GTDN. Ficou à 
frente da Sudene até que o golpe militar de 1964 o destituiu do cargo, 
junto com a equipe de dirigentes da autarquia desenvolvimentista que 
havia montado. Obrigado a deixar o país, volta à produção intelectual 
depois de um rico – embora curto – momento de intervenção na vida 
social, econômica e política do Nordeste e do país (pois foi também mi-
nistro do Planejamento de João Goulart, quando também era superin-
tendente da Sudene).

Antes de destacar os pontos fortes de sua ação à frente da Sudene, 
vale ressaltar os pontos centrais do diagnóstico do GTDN, uma leitura 
do Nordeste no contexto do Brasil da era JK e uma atualização e comple-
mentação dos capítulos finais de FEB.

Cabe, antes disso, situar o ambiente brasileiro e nordestino da era JK, 
quando o país impulsiona seu projeto de industrialização, integrando-
se à dinâmica mundial de internacionalização do capital industrial, re-
cebendo intenso fluxo de investimentos diretos externos, que montam 
todo um novo setor de bens de consumo duráveis (inclusive a indústria 
automotiva). Muda, ali, o padrão de industrialização brasileiro, mar-
cando a consolidação da fase da chamada “indústria pesada”, fortemente 
concentrada no que Furtado denominou Centro-Sul, mas especialmente 
em São Paulo. Vivia-se, também, o auge do Plano de Metas, com fortes 
investimentos em infraestrutura de transportes – sobretudo rodoviário – 
e a construção de Brasília.

Ao mesmo tempo, o final da década de 1950 assiste à Revolução 
Cubana, com desdobramentos sobre o Nordeste em pelo menos dois 
flancos: sua base açucareira acionada para fornecer o açúcar que os 
Estados Unidos compravam a Cuba; por outro lado, a tensão social que 
já marcava a região se inscreve em uma América Latina que entra no foco 
da política externa americana, em plena Guerra Fria, sob o temor de uma 
suposta ameaça de “cubanização”.

Além disso, para completar o quadro de tensão social aguda no 
Nordeste, uma nova grande seca (1958/1959) expõe mais uma vez, agora 
na era da televisão, o drama das populações flageladas do semiárido. Isso 
ocorria ao mesmo tempo em que o avanço da concorrência inter-regional 
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viabilizada pela melhoria da acessibilidade proporcionada pela rodovia 
Rio-Bahia, que ligou o mercado do Nordeste ao Sudeste, expunha a in-
dústria têxtil nordestina a uma crise intensa, acossada pelos menores 
preços da sua similar instalada no Centro-Sul. O desemprego urbano, 
decorrência maior da crise têxtil, se somava à crise social aguda da região 
das secas e o Nordeste era visto como um “caldeirão prestes a explodir”, 
como definiu um brasilianista americano em visita técnica ao BNB.

Foi nesse ambiente que Celso Furtado passou da análise à prática, ins-
crevendo sua atuação em A Operação Nordeste, parte da construção da 
Sudene.

4.1 Atualizando o diagnóstico sobre o Nordeste nos anos JK
No diagnóstico do GTDN Furtado destaca de saída o hiato social e eco-
nômico que separava o Nordeste do Centro-Sul dinâmico, usando com 
rara competência as parcas bases estatísticas econômicas então disponí-
veis. E denuncia a tendência ao aumento dessa fratura interna do país. 
E o faz em tom de alerta, pois acreditava que a já enorme desigualdade 
regional – em curso de ampliação – ameaçava a construção da nação bra-
sileira. Dava, assim, à questão nordestina status de questão nacional.

Para justificar a tendência à ampliação das distâncias sociais e econô-
micas entre o Nordeste e o Centro-Sul, olhou primeiro para esta região e 
depois revisitou o Nordeste que descrevera em FEB.

       Ao examinar a dinâmica da industrialização da era JK, Furtado 
mostra que a política adotada pelo Estado brasileiro era boa para o Centro 
Sul, mas desfavorecia o Nordeste. Monta todo um raciocínio sobre a na-
tureza das trocas inter-regionais, usando o arcabouço teórico-conceitual 
cepalino que ajudara a construir, para defender que o Nordeste transferia 
renda ao Centro-Sul mediante o que ele chamou de “comércio trian-
gular”, uma vez que, superavitário no comércio exterior, o Nordeste era 
“obrigado” a comprar bens industriais no Centro-Sul pelos instrumentos 
de defesa da indústria nacional. E o fazia a preços muitas vezes mais 
caros. Enquanto isso, ao mesmo tempo em que servia de mercado para a 
indústria da região mais rica e dinâmica, o Nordeste vendia bens primá-
rios. Reproduz à escala regional a leitura da Cepal sobre as desvantagens 
da troca desigual.

Examinando o Nordeste, Furtado faz alguns destaques. O complexo 
canavieiro instalado na Zona da Mata encontrava-se, no final da dé-
cada de 1950, em plena ebulição. A demanda americana – em função 
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do bloqueio a Cuba – estimulava a produção, e os usineiros, precisando 
de mais terra para cobrir de cana, impulsionavam a proletarização dos 
herdeiros da escravidão, empurrando-os para as periferias das pobres ci-
dades da zona canavieira. O movimento sindical se organizara, as Ligas 
Camponesas mobilizavam os trabalhadores, num quadro em que as 
forças políticas progressistas ganhavam espaço no Nordeste. Mas a velha 
estrutura não se abalava: crescimento extensivo e aumento do mono-
pólio da cana sobre as terras úmidas e férteis onde um dia dominara a 
Mata Atlântica.

No amplo espaço de domínio do tripé gado-algodão-policultura 
alimentar, a política hidráulica montara ampla rede de açudes que as-
seguravam água para o rebanho e aumentavam o poder dos grandes 
fazendeiros, que então controlavam com mais força o acesso à água e 
tinham garantida a sobrevivência do seu plantel de animais em tempos 
de crise hídrica, como acontecia nos anos 1958/1959. O quadro social não 
se alterara, mantendo a enorme maioria de produtores sem-terra na sua 
tradicional trajetória: submissão ao modelo ali adotado ou emigração.

Furtado crítica, no GTDN, a distinta ação do Estado nacional quando 
lida em termos regionais. O governo investia em criar condições compe-
titivas, financiava e protegia o mercado dos segmentos industriais mo-
dernos em implantação ou crescimento no Centro-Sul, mas não fazia o 
mesmo no Nordeste. Nessa região, no grande espaço semiárido, preva-
lecia a velha política hidráulica comandada pelo Departamento Nacional 
de Obras Contra as Secas (DNOCS), apropriado que fora pela oligarquia 
local, e que favorecia a pecuária sem atingir a massa de produtores de al-
godão e a policultura alimentar, mais uma vez expostos às consequências 
drásticas de uma grande seca.

Na Zona da Mata, o governo, através do Instituto do Açúcar e do 
Álcool (IAA), igualmente capturado pela elite nordestina que dominava 
o setor, mantinha, via subsídios, o inferior padrão competitivo da base 
produtora nordestina vis-à-vis sua similar sulista. Na região cacaueira 
baiana, outra importante base exportadora nordestina de então, o ca-
ráter da intervenção federal, via organismo também específico, não era 
muito diferente. Apenas o BNB e a Companhia Hidro Elétrica do São 
Francisco (Chesf), criados nos anos 1950, tentavam dar um tom desen-
volvimentista à presença federal na região.

Ao propor a criação da Sudene, Furtado pensava articular, via pla-
nejamento regional, esse modesto esforço desenvolvimentista, mas, 
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sobretudo, ampliá-lo significativamente. Não é à toa que a Sudene, ao 
ser criada, vinculava-se diretamente à Presidência da República e con-
tava com recursos vultosos, além de se articular, através de seu Conselho 
Deliberativo, a vários ministros de Estado e aos governadores do Nordeste.

4.2 Propostas de Furtado para o desenvolvimento do Nordeste
Com base nessa atualização da análise do quadro nordestino, Furtado 
monta a estratégia que integrará a parte final do documento do GTDN. 
Quatro linhas básicas e um complemento estratégico eram então ex-
postos no que chamou de Plano de Ação e que iluminou o início de sua 
atuação à frente da Sudene.

A primeira linha era a de promoção da industrialização no Nordeste, 
tal como as políticas públicas o faziam no Centro-Sul. A esperança era 
que a nova indústria nordestina fosse organizada por empreendedores 
regionais e usasse as matérias-primas do próprio Nordeste. Do lado po-
lítico, se estaria criando uma nova classe dominante, menos conserva-
dora que as tradicionais oligarquias agrárias. Para isso era preciso dotar 
a região de uma boa infraestrutura de energia e transportes, pelo menos. 
Enquanto chefiou a Sudene, os Planos Diretores da autarquia reservaram 
a maior parte dos investimentos para esse fim. Era preciso também co-
nhecer melhor as potencialidades regionais, especialmente seus recursos 
naturais. Daí Furtado ter montado na Sudene uma excelente equipe téc-
nica no Departamento de Recursos Naturais, um dos mais prestigiados 
e operosos da nova instituição desenvolvimentista. E os resultados não 
tardaram, surpreendendo os que não acreditavam na região.

As demais linhas tratavam de propor mudanças na velha base agrope-
cuária do Nordeste. Para a Zona da Mata a palavra de ordem era a diver-
sificação (especialmente abrindo espaço para a produção de alimentos). 
No semiárido a proposta era alterar o modelo de organização, estimu-
lando o avanço técnico e a reestruturação do que chamou “unidade tí-
pica”. Tais mudanças estimulariam a migração e aí entrava o papel do 
Maranhão, na quarta linha de ação: acolher migrantes nordestinos em 
suas terras ainda pouco utilizadas nos anos 1960 e receber investimentos 
que privilegiassem a produção de alimentos.

O complemento estratégico em seu Plano de Ação era uma ousada 
iniciativa institucional: a criação da Sudene.

Como se vê, as propostas capitaneadas por Furtado e depois patro-
cinadas por JK apostavam na capacidade transformadora de políticas 
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públicas implementadas por um Estado nacional capitalista, mas desen-
volvimentista. Daí as esquerdas o tacharem, à época, de reformista.

Vale destacar que embora não enfatizasse a reforma agrária, esta es-
tava por trás da diversificação da zona canavieira e da alteração da “uni-
dade típica” sertaneja ou agrestina, como estava no sonho de ocupar as 
terras maranhenses com produtores sem-terra vindos do bloqueio do la-
tifúndio pecuário. O que chamava de “arcaica estrutura agrária” sempre 
preocupou Furtado, tanto que sua primeira grande derrota nos tempos 
da Sudene foi a não aprovação da Lei da Irrigação no Congresso. Com o 
apoio do representante das Forças Armadas no Conselho Deliberativo 
da Sudene, a proposta de lei fora aprovada em votação apertada. Mas 
no Congresso foi bloqueada. Qual o seu problema? Propunha associar 
irrigação e reforma agrária, ou seja, água e terra boa.

No seminário em que participou no BNDES, em meados de 2003, para 
discutir a proposta de recriação da Sudene, já no Governo Lula, lembrou 
o debate da Lei da Irrigação e apoiou a proposta básica do documento do 
Grupo de Trabalho Interministerial (GTI): a Sudene recriada teria como 
missão principal estimular a distribuição de dois ativos estratégicos: 
terra boa e conhecimento (educação). Aliás, educação foi outra priori-
dade de Furtado à frente da Sudene. Sob sua direção, o Departamento 
de Recursos Humanos investiu firme na formação de quadros técnicos 
para a região. Mas não parava aí. Um projeto importante foi a criação da 
Coordenadoria do Ensino de Ciências do Nordeste (Cecine), um centro 
voltado para formar professores de ciências para a rede pública de ensino 
básico e médio.

Era a antiga preocupação de Furtado com a difusão do progresso 
técnico. Ele sempre o estudou, por considerar que uma das raízes do 
subdesenvolvimento é o bloqueio à sua difusão em sociedades que o 
introduzem trazendo-o de outros países e o inscrevem num meio em 
que os bloqueios das estruturas atrasadas não permitem que ele possa 
se difundir.

Como se vê, antes de partir para longos anos de exílio, Furtado usou o 
conhecimento que adquirira ao estudar a formação econômica do Brasil 
para tentar transformá-lo. E o Brasil não mudaria se o Nordeste conti-
nuasse à margem, como estava em meados do século XX. E o país corria 
o risco de não se ver consolidado enquanto nação soberana, moderna e 
justa.
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5 Considerações finais
Furtado, no seu “Autorretrato intelectual”, publicado na já referida cole-
tânea de Francisco Oliveira, afirma que aprendeu com a dura realidade 
nordestina, onde viveu os anos iniciais de sua vida, que a arbitrariedade 
e a violência tendiam a predominar nas sociedades humanas. Mas isso, 
em vez de desanimá-lo ou dobrá-lo, foi seiva de sua produção intelectual 
e sua ação como homem público. Isso porque, como ele mesmo diz nesse 
texto, “a luta contra este estado de coisas exige algo mais que simples 
esquemas racionais e que essa luta é como um rio que passa: traz sempre 
águas novas, ninguém a ganha propriamente e nenhuma derrota é defi-
nitiva” (apud Oliveira, 1983, p. 32).

Sua obra intelectual ajudou muita gente a compreender as grandes 
marcas deixadas pelo longo processo de formação do Brasil e do Nordeste 
em particular. Iluminou, portanto, muitas lutas. Mas novos e complexos 
“esquemas racionais” são necessários para compreender o Nordeste dos 
tempos atuais. Um Nordeste que saiu da letargia, se modernizou e abriga 
hoje uma economia mais diversificada e dinâmica, atrelada ao movi-
mento de integração que se consolidou no Brasil no século XX. Todavia, 
continua a ser uma das regiões mais injustas do mundo.

A violência – agora sobretudo urbana e de caráter nacional – e o poder 
arbitrário dos poderosos (apesar dos avanços da ordem democrática) 
ainda estão a desafiar os que não concordam em assistir à hegemonia dos 
poderosos. Que insistem em sonhar com uma sociedade mais justa e fra-
terna que Furtado não chegou a conhecer. Mas que vão buscar as pistas 
das heranças desse quadro em sua instigante obra-prima, FEB.

Nesse estudo, Furtado leva a sua análise até meados do século pas-
sado, e de lá para cá o Brasil e o Nordeste mudaram muito.

O Nordeste saiu de seu entorpecimento secular e nos anos recentes 
vem crescendo a taxas médias superiores à nacional. Ao mesmo tempo 
em que o país consolidava a integração do mercado interno, o Nordeste se 
integrava a esta dinâmica, passando a acompanhar de perto a economia 
nacional. A industrialização avançou na região, com a Sudene tendo 
tido papel relevante nesse movimento, e como concentrou cerca de dois 
terços dos investimentos dos incentivos que administrava nas três prin-
cipais áreas metropolitanas do Nordeste, foi ali que o setor industrial se 
ampliou mais e se diversificou. Muitas filiais de grandes grupos trans-
nacionais e nacionais lá se instalaram, ampliando o peso da região no 
tecido produtivo nordestino, em especial no tecido metropolitano.



352

Na base agropecuária observa-se a presença de novas atividades, 
como a fruticultura irrigada (especialmente presente nos vales do sub-
médio São Francisco, do Assu); a produção de grãos na antiga fronteira 
agrícola (invadindo o oeste baiano e o sul do Maranhão e do Piauí); a 
produção de eucalipto voltada para a indústria de papel e celulose, do-
minando, agora, o sul da Bahia; a produção de camarão para exportação 
em vários estados; a ovinocaprinocultura, que ganhou importância no 
grande espaço antes de domínio do boi, entre outros desdobramentos 
importantes.

No período mais recente, a produção de base familiar foi mais valo-
rizada no Brasil, os recursos públicos a ela destinados cresceram signi-
ficativamente e o Nordeste – que continua a abrigar 43% da população 
economicamente ativa agrícola do país – recebeu os impactos dessa mu-
dança. Vários segmentos produtivos em que é forte a presença de uni-
dades produtivas de tipo familiar se firmaram, como a produção de mel 
no Araripe, a produção de castanha-de-caju para exportação no interior 
do Ceará e Rio Grande do Norte, entre outras.

Ao mesmo tempo, desde os anos 1980, o algodão praticamente de-
saparece do seu antigo habitat (o Agreste e o Sertão nordestinos, onde 
se instalara no século XIX), com impactos negativos nos custos da pe-
cuária e o consequente enfraquecimento desta atividade, especialmente 
quando confrontada com os padrões de produtividade obtidos em outras 
regiões do país, como no Centro-Oeste. O impacto social desse desapa-
recimento só não foi maior porque no final dos anos 1980 a Previdência 
Social foi estendida ao campo pela Constituição Federal de 1988 (pro-
tegendo os mais velhos) e no início do século XXI os programas assis-
tenciais se ampliaram muito – o Bolsa Família, em especial – dando 
cobertura de renda mínima a todas as famílias da base da pirâmide social 
regional. Dado seu peso relevante na pobreza do país, o Nordeste capta 
50% dos recursos do Programa Bolsa Família, embora não tenha sequer 
30% da população total do Brasil.

Outra mudança importante foi o forte processo de urbanização que 
ocorre no Nordeste nas décadas finais do século XX, fazendo crescer, 
inclusive, suas pequenas e médias cidades. O semiárido, por exemplo, se 
urbanizou intensamente: não é mais tão rural como quando o estudou 
Furtado. As dificuldades econômicas que marcam o Brasil dos anos 1980 
e 1990 desestimularam a emigração de nordestinos para o Sudeste e parte 
do êxodo rural buscou as cidades do próprio Nordeste, onde já se observa 
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também um fluxo de migrantes de retorno.
A zona canavieira encolheu, dominando hoje apenas a porção da 

Zona da Mata que se situa entre Alagoas e o sul do Rio Grande do Norte. 
A centralização – uma das trajetórias previstas por Furtado – operou com 
toda força, reduzindo muito o número de usinas que permanecem em 
atividade. A cana buscou outras regiões do país cada vez com mais in-
tensidade e o etanol – nova alternativa para o aproveitamento da cana, 
agora gerando energia vinda da biomassa – deve se expandir nas áreas do 
Sudeste e Centro-Oeste, muito mais que no Nordeste.

No litoral, além do crescimento das maiores cidades da região ali 
localizadas, inclusive de capitais estaduais como Aracaju, Natal, João 
Pessoa e Maceió, aumenta muito a presença de segmentos do terciário 
moderno (shopping centers e, modernas redes de varejo no comércio, ao 
lado de serviços especializados em saúde, educação e consultoria empre-
sarial, entre outros). Ao mesmo tempo, o turismo se desenvolveu como 
atividade de bom potencial e novas estruturas se montaram para praticar 
essa atividade, com impacto na organização de muitas cidades litorâneas 
e na dinâmica de outros setores, como o da construção civil e dos serviços 
imobiliários.

Os padrões educacionais acompanharam as melhorias que, mesmo 
ainda lentas, se fazem sentir no resto do Brasil, embora ainda sejam no 
Nordeste bem mais baixos que a média nacional. Por sua vez, a produção 
cultural nordestina ganha impulso dentro e fora da região.

Como se vê, novas interpretações são necessárias para dar conta do 
Nordeste contemporâneo, onde o peso político das oligarquias rurais 
também declinou. A contribuição de Furtado ajuda muito, mas novas 
reflexões são necessárias para interpretar agora os resultados de tantas 
mudanças e a incrível permanência de tanta marginalidade, pobreza e 
exclusão social que insistem em marcar a vida social no Nordeste.
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Capítulo XVII 

Desenvolvimento, região e poder 

regional: a visão de Celso Furtado1

Hermes Magalhães Tavares2

Introdução
Há cerca de duas ou três décadas, a problemática regional vem sendo 
tratada, nos países centrais, segundo a abordagem do desenvolvimento 
local, prática que se difundiu a um número crescente de países, inclu-
sive o Brasil. Tal difusão ocorreu de forma rápida e avassaladora, fazendo 
surgir também nessa área do conhecimento uma espécie de discurso 
único.

Observa-se, contudo, que mesmo nos países de origem do novo mo-
delo surgiram críticas, que podem ser sintetizadas em expressões como 
“nova ortodoxia”, “localismo”, “distritismo” etc.

Sabemos que o Brasil é um exemplo clássico de uma sociedade ca-
pitalista de desenvolvimento marcadamente desigual, o que se agrava 
com as enormes dimensões territoriais do país. Pensar, porém, que em 

1 Republicação in memoriam. Artigo orginalmente publicado na R. B. Estudos 
Urbanos e Regionais v. 1 3, n . 2 / novembro de 2011. DOI: http://dx.doi.org/10.22296/
2317-1529.2011v13n2p11 DOI: http://dx.doi.org/10.22296/2317-1529.2011v13n2p11. 
Disponível em:  https://rbeur.anpur.org.br/rbeur/article/view/392/368 

2 Doutorou-se em Economia pela Universidade Estadual de Campinas (1989); realizou a 
“maitrise” em Desenvolvimento Econômico e Social da América Latina pela Université 
de Paris III (1967) e Graduação em Administração Pública pela Escola Brasileira de 
Administração Pública (1962). Foi Professor Associado da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro. Investigou e publicou sobre temas como como Planejamento Urbano 
e Regional, Teoria do Planejamento Urbano e Regional, desenvolvimento regional, 
planejamento regional, planejamento territorial, novos espaços urbano-industriais e 
desenvolvimento local. Faleceu em 13/09/2019, no Rio de Janeiro. 

https://rbeur.anpur.org.br/rbeur/article/view/392/368
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tal contexto os desequilíbrios regionais possam ser enfrentados com po-
líticas que privilegiem abordagens do tipo microespacial é algo pouco 
compreensível.

Mas o fato de que a visão localista tenda a se tornar hegemônica neste 
país não constitui indicativo seguro de que a redução das desigualdades 
possa ser conseguida a médio ou longo prazo. Nesses termos, trazer de 
volta as ideias de Celso Furtado, cuja visão foi sempre macroespacial, 
macroeconômica, parece bastante oportuno. O tratamento da questão 
regional brasileira por esse autor surge a partir do estudo da evolução da 
economia brasileira em seu tempo histórico, do início da colonização até 
meados da década de 1950. E esse estudo foi instruído por uma ampla 
discussão a respeito do desenvolvimento capitalista em sua estruturação 
global.

Este artigo está estruturado em três tópicos, cujas denominações dão 
uma ideia aproximada de seus respectivos conteúdo. São eles, sequen-
cialmente: “O tema do desenvolvimento econômico”, “A formação histó-
rica dos espaços regionais” e “O poder regional”.

O tema do Desenvolvimento Econômico
Sem dúvida o nome de Celso Furtado está ligado ao da Cepal (Comissão 
Econômica para a América Latina e o Caribe), de cuja teorização sofreu 
influência e para a qual também contribuiu. De fato, a sua visão de de-
senvolvimento parte da de Raúl Prebisch, primeiro dirigente da Cepal, 
mas, como veremos mais à frente, apresenta conotação própria. Neste 
tópico, fazemos uma síntese das concepções de ambos separadamente.

1.1 A Relação Centro-Periferia
O entendimento de que o desenvolvimento econômico resulta da acu-
mulação de capital e que este é fruto do aumento da produtividade do 
trabalho constitui um legado da economia clássica (LANGE, 1966). 
Entretanto, preocupado com o possível estancamento da acumulação 
(estágio estacionário), Ricardo propôs que o sistema econômico mun-
dial se pautasse pela divisão internacional do trabalho, o que passou a 
acontecer desde o terceiro decênio do século XIX. Essa política seria van-
tajosa não apenas para a Inglaterra, mas também para todos os países 
que participassem do sistema econômico mundial. O ponto de partida 
de Prebisch foi a crítica aos resultados da aplicação da teoria ricardiana.

Decorrido mais de um século de vigência desse princípio nas relações 
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econômicas internacionais, Raúl Prebisch afirma, no Estudio econó-
mico de América Latina 1949, que aquele postulado estava em desacordo 
com os dados da realidade. Escrito em tom de manifesto, como observa 
Furtado, o Estudio começava por dizer: La realidad está destruyendo en 
La América Latina aquel pretérito esquema de la división internacional 
del trabajo que, después de haber adquirido gran vigor en el siglo XIX, 
seguía prevaleciendo doctrinariamente hasta muy avanzado el presente.

Acrescentava em outra parte: El movimiento se inicia en La Grande 
Bretaña, sigue con distintos grados de intensidad en el continente eu-
ropeo, adquiere un impulso extraordinario en Estados Unidos y abarca 
finalmente al Japón, cuando este país se empeña en asimilar rápida-
mente los modos occidentales de producir. Fueron formándose así los 
grandes centros industriales del mundo, en torno a los cuales, la periferia 
del nuevo sistema, vasta y heterogénea, tomaba escasa parte en el me-
joramiento de la productividad. (Cepal, 1949, apud Cepal, 1998, p.73). 
[Grifos nossos]

Prebisch busca comprovar empiricamente sua hipótese por meio das 
estatísticas de exportação e importação da Inglaterra com os países ex-
portadores de bens primários, que mostravam que os termos de inter-
câmbio evoluíam desfavoravelmente aos países periféricos. Segundo essa 
óptica, os preços dos produtos industriais não decresciam relativamente 
devido a uma maior organização dos trabalhadores e aos controles de 
preços pelas formas de produção em monopólios nos países do centro.

A estrutura centro-periferia não podia se alterar se os países da pe-
riferia não pudessem se industrializar. Industrialização e planejamento 
estatal passaram a se constituir nos componentes principais da agenda 
da Cepal durante cerca de dez ou doze anos.

1.2 A Contribuição de Furtado
Em texto escrito em 1972, por solicitação da Unesco, para uma publicação 
dos perfis de uma seleção de cientistas sociais do mundo todo, Celso 
Furtado citou autores e correntes de pensamento que influenciaram na 
sua formação. Nenhuma referência foi feita então à obra de Prebisch, 
lacuna que, entretanto, deixa de existir na Fantasia organizada, autobio-
grafia intelectual de Furtado publicada inicialmente em 1985.

Nessa obra, Celso Furtado sintetiza os dois textos de 1949, fundadores 
da doutrina da Cepal, e descreve o ambiente em que eles surgiram e foram 
divulgados. É também o momento em que o autor integra-se à equipe 
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do órgão recém-criado. Ele foi um dos primeiros a perceber a impor-
tância do estudo de Prebisch, substrato do pensamento cepalino em sua 
origem, divulgado no Estudio económico de América Latina – 1949, cuja 
força explicativa provocaria uma verdadeira reviravolta na compreensão 
dos problemas econômicos dessa região, segundo o próprio Furtado, e 
que poderia mudar a face da América Latina, caso fosse aceito pelos go-
vernos dessa região (FURTADO, 1985).

Compreende-se, assim, o empenho de Furtado em traduzir o Estudio 
e divulgá-lo entre instituições influentes no Brasil, como a Fundação 
Getúlio Vargas e a Confederação Nacional da Indústria, esta represen-
tada por Rômulo Almeida, Evaldo Correia Lima e Heitor Lima Rocha. 
Por este motivo, o Brasil acabou por funcionar, inicialmente, como ver-
dadeira caixa de ressonância das ideias cepalinas.

Dois anos depois do início da Cepal, durante os preparativos para a 
reunião de São José da Costa Rica, havia fortes indícios de que os Estados 
Unidos vetariam a continuidade desse órgão. Furtado fez gestões junto 
ao governo do presidente Vargas, no sentido de que este votasse pela per-
manência do órgão. Em suas memórias, Celso Furtado diz que a posição 
favorável assumida por Vargas, em defesa da Cepal, foi fundamental para 
a sua manutenção, pois o voto do Brasil contribuiu para que vários ou-
tros países latino-americanos assumissem idêntica posição (FURTADO, 
1985).

Voltemos à questão teórica no contexto em que se estruturava o ar-
cabouço teórico da Cepal, centrado nas ideias de Prebisch e depois en-
riquecido por outros autores, entre os quais o próprio Celso Furtado. 
Este se refere a uma diferença entre a abordagem de Prebisch e a sua. 
Ele parte do pressuposto de que o atraso dos países periféricos não podia 
se explicar pela degradação dos termos de intercâmbio, mas sim, pela 
condição colonial.

No caso do Brasil, apesar de a Independência ter ocorrido em 1822, o 
país continua por mais de um século como mero exportador de produtos 
primários. Isso o leva a realizar um estudo aprofundado da economia 
brasileira desde o início da colonização. Para Furtado, somente na dé-
cada de 1930, com a intensificação da produção industrial, é que termina 
a sua condição colonial. Diz o autor que há uma diferença de métodos 
(abordagens) empregados. O método de Prebisch seria sincrônico, pois 
estuda o sistema centro-periferia em dois cortes históricos: o primeiro, 
caracterizado pela hegemonia da Inglaterra e o segundo pela hegemonia 
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dos Estados Unidos. Tendo estudado a economia brasileira em sua evo-
lução histórica, a sua abordagem, empregada na Formação econômica do 
Brasil, seria, então, diacrônica.

Apesar desse reparo, em vários momentos, Furtado reconheceu o sig-
nificado e a importância da contribuição teórica de Prebisch para o es-
tudo do desenvolvimento como na seguinte passagem: “Nenhuma ideia 
teve tanto significado para a percepção do problema do subdesenvolvi-
mento quanto a da estrutura centro-periferia.” (FURTADO, 1994, p.26). 
Ou ainda:

A visão centro-periferia foi a primeira desenvolvida pelos 
economistas que implicava em globalizar; e ao globali-
zarmos, percebíamos a desigualdade fundamental entre o 
centro e a periferia. A lógica do centro era uma, a da peri-
feria era outra. Isso nos armava para formular uma teoria 
do imperialismo, que não necessitava desse nome, o qual 
afugentava por sua conotação marxista (FURTADO, 1997, 
p.27).

A formação Histórica dos espaços regionais 
A Formação econômica do Brasil (1959) é, sem dúvida, um grande clás-
sico das Ciências Sociais no Brasil. As pesquisas econômica e histórica ali 
se conjugam para chegar a um resultado que é o melhor quadro sintético 
da evolução econômica do Brasil. Mas se na construção dessa panorâ-
mica o tempo é fundamental, o elemento espaço não é irrelevante. Basta 
dizer que a palavra região ou termos equivalentes aparecem no texto em 
número incontável de vezes. A visão metodológica do autor teve aí sua 
completa aplicação. E é a partir das “manchas econômicas”, futuras eco-
nomias regionais, em seus diversos momentos, que ele busca compre-
ender a formação da economia brasileira em uma perspectiva histórica 
que vai do começo da colonização portuguesa até a primeira metade do 
século XIX.

O longo processo em que se dá o surgimento, a expansão e a deca-
dência da economia açucareira do Nordeste é estudado nos primeiros 
capítulos da Formação econômica do Brasil. Nela são distinguidos dois 
subsistemas: o de produção do açúcar e o de criatório, que interagem. A 
região produtora de açúcar atinge o auge entre o final do século XVI e o 
início do século XVII. Segue-se um período de decadência decorrente da 
concorrência da cana-de-açúcar que passou a ser cultivada nas Antilhas.

O empobrecimento da colônia e da metrópole portuguesas, provocado 
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pelo declínio da economia do açúcar, leva à intensificação da busca por 
metais preciosos, que resultará finalmente na descoberta do ouro de alu-
vião em Minas Gerais. A economia da região aurífera, que se expande por 
várias décadas, estabelece articulações com as regiões Sul e Nordeste, 
na compra de gado para a alimentação, e de muares para o transporte de 
carga. O efeito de atração da economia mineira estendeu-se não apenas 
ao Sul e ao Nordeste, mas também para São Paulo e para o Centro-Oeste. 
Ela tornou “interdependentes as diferentes regiões, especializadas, umas 
na criação, outras na engorda e distribuição, e outras constituindo os 
principais mercados consumidores.” (Furtado, 1973, p.97).

Segue-se um longo período de três quartos de século de estagnação 
econômica. O autor nos fala das economias regionais que se formam, de 
seus ciclos expansivos e também de seus largos períodos de declínio e le-
targia. Com o café, inicia-se um novo ciclo econômico de maior duração 
e com maiores impactos econômicos sobre o conjunto do país. Com a in-
trodução do trabalho assalariado, a economia cafeeira de São Paulo am-
plia o mercado interno e contribui para a industrialização. À essa altura, 
Furtado distingue no país as seguintes regiões no final do século XIX: a 
região do açúcar e do algodão (Nordeste) e a economia de subsistência 
a ela agregada; a região Sul, fundamentalmente de economia de subsis-
tência, a região cafeeira e a região amazônica.

A região cafeeira em seu processo de expansão vai consolidar a arti-
culação de todas as regiões em torno dela e abrir caminho para a futura 
integração dos sistemas econômicos regionais. Esse quadro se mantém 
nas três primeiras décadas do século XX.

A crise da economia cafeeira (crise do setor exportador), exacerbada 
pela depressão mundial dos anos 30, e os mecanismos estatais de pro-
teção das mesmas deram ensejo para que o mercado interno se trans-
formasse na principal fonte de dinamismo da economia brasileira, 
substituindo o setor externo.

A explicação encontrada por Furtado para as mudanças que na dé-
cada de 1930 impulsionam a industrialização no país tornou-se clássica. 
Sigamos o seu raciocínio. Segundo ele, a crise mundial marca o colapso 
da economia colonial no Brasil, fato que vai se configurar efetivamente 
a médio e longo prazo. De imediato o governo revolucionário, que as-
sume o poder no Brasil em 1930, cuidou de garantir os interesses dos 
cafeicultores, ao dar continuidade à política de defesa do café, o que o 
levou muito além da simples estocagem do produto, passando a destruir 
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parcela considerável da produção invendável (80 milhões de sacas de 60 
quilos em menos de dez anos). E o que parecia mais estranho era que, na 
impossibilidade de recorrer ao financiamento externo, em decorrência 
da crise, o governo Vargas lançara mão da emissão monetária, o que 
acabou por estimular a retomada da economia. Esse paradoxo é assim 
explicado por Furtado:

A primeira vista parece um absurdo colher o produto para 
destruí-lo. Contudo, situações como essa se repetem todos 
os dias nas economias de mercado. Para induzirem o pro-
dutor a não colher, os preços teriam que baixar muito mais, 
particularmente se se tem em conta que os efeitos da baixa 
de preços eram parcialmente anulados pela depreciação da 
moeda. Ora, como o que se tinha em vista era evitar que 
continuasse a baixa de preços, compreende-se que se re-
tirasse do mercado parte do café colhido para destruí-lo. 
Obtinha-se, dessa forma, o equilíbrio entre a oferta e a 
procura a nível mais elevado de preços (FURTADO, 1973, 
p.199).

Diz, em outra parte, o autor:

O que importa ter em conta é que o valor do produto que 
se destruía era muito inferior ao montante da renda que 
se criava. Estávamos, em verdade, construindo as famosas 
pirâmides que anos depois preconizaria Keynes. Dessa 
forma, a política de defesa do setor cafeeiro nos anos da 
grande depressão concretiza-se num verdadeiro programa 
de fomento da renda nacional. Praticou-se no Brasil, in-
conscientemente, uma política anticíclica de maior ampli-
tude que a que se tenha sequer preconizado em qualquer 
dos países industrializados (FURTADO, 1973, p.203).

A partir de 1933, a economia brasileira começa a se recuperar; nesse 
momento as atividades mais dinâmicas deixam de ser as do setor expor-
tador, que são substituídas por aquelas voltadas para o mercado interno. 
E o impulso maior deriva das indústrias que substituem bens que antes 
se importavam, ou seja, destinavam-se a atender uma demanda pree-
xistente. Esse momento, para Furtado, é significativo porque marca, de 
fato, o fim da dependência colonial.

Voltemos à questão regional que estamos tratando neste item. O úl-
timo capítulo da Formação econômica brasileira traça um quadro das dis-
paridades regionais no país na primeira metade do século XX. O ponto 
de partida ali é o desenvolvimento contraditório decorrente da indus-
trialização que, naturalmente, ocorre na região cafeeira, transformada, 
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por isso, em núcleo dinâmico, em torno do qual as demais regiões se arti-
culam. O conjunto da economia se beneficia pelo fato de que esse núcleo 
se constitui; mas o reverso da medalha são as disparidades regionais.

Furtado ressalta empiricamente as disparidades regionais por meio 
de dados da produção industrial. As indústrias surgiram mais ou menos 
ao mesmo tempo em diversas regiões do país, em meados do século XIX. 
Mas o censo de 1920 já mostra uma grande concentração industrial em 
São Paulo, que continuará aumentando nas décadas seguintes. Entre 
1948 e 1955 a participação de São Paulo no PIB industrial passa de 39,6% 
para 45,3% enquanto a do Nordeste (da Bahia ao Ceará), no mesmo pe-
ríodo, cai de 16,3% para 9,6%. Por sua vez, a renda per capita de São 
Paulo era 4,7 vezes mais alta que a do Nordeste (FURTADO, 1968).

O núcleo cafeeiro-industrial passou a articular as demais regiões do 
país em torno de si. A integração que se daria em tempo relativamente 
curto, segundo Furtado, implicaria na ruptura das formas arcaicas de 
produção em certas regiões. Mas ele vislumbra também outra hipótese 
em que a integração a partir daquele núcleo pudesse significar “o apro-
veitamento mais racional de recursos e fatores no conjunto da economia 
nacional”.

Sem dúvida, o último capítulo, o de número 36, da Formação econô-
mica do Brasil faz a ligação dessa obra ao conteúdo de Uma política de de-
senvolvimento econômico para o Nordeste, escrito pouco tempo depois.

2.1 O Nordeste como a questão regional brasileira
Desde o final do século XIX, o Nordeste aparece como a questão regional 
brasileira, por excelência. Sob o impacto da grande seca de 1877-79, o 
governo central (imperial, à época) colocou em prática algumas medidas 
no campo da engenharia para acumular água na região semiárida. Em 
1909, já na República, iniciou-se uma política do Governo Federal des-
tinada a construir açudes e estradas, com a intenção de resolver o que se 
considerava então como o principal problema nordestino: a seca. No de-
cênio de 1950, o equívoco dessa política, a sua apropriação pelos grandes 
proprietários de terras e a malversação de recursos públicos conduziram 
à necessidade de rediscussão do problema do Nordeste e de suas solu-
ções, no âmbito de uma nova política.

O sucesso norte-americano da Tennessee Valley Authority (TVA), a 
vitrine do New Deal, de Roosevelt, tornou-se no Brasil tema bastante 
discutido no Congresso Nacional, na segunda metade da década de 1940, 
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em torno de projetos que aplicariam aquele modelo às bacias dos rios 
Amazonas e São Francisco. Deles resultou a criação da Superintendência 
do Plano de Valorização Econômica da Amazônia (SPVEA) e da 
Companhia de Valorização do São Francisco (CVSF), que, todavia, não 
passaram de arremedos do modelo norte-americano.

Na década de 1950, ocorreram no Nordeste novos fatos que criaram 
condições propícias a novas ideias sobre a questão nordestina, e que le-
varam o Governo Federal a modificar a sua política para aquela região. 
Em seu segundo governo, Vargas, orientado por sua assessoria econô-
mica, criou o Banco do Nordeste Brasileiro (BNB) e acelerou a construção 
da Hidrelétrica de Paulo Afonso. Na mesma assessoria começou-se a dis-
cutir um plano econômico para o Nordeste e um estudo de Rômulo de 
Almeida concluíra que o atraso e a pobreza da região não se deviam a 
fatores climáticos (a falta de chuvas) e, sim, à organização econômica 
regional inadequada. Trabalhos realizados em 1953 pelo consultor da 
ONU Hans Singer reforçaram o argumento de Rômulo de Almeida. 
Singer (1962) abordou ainda outros pontos como o fato de que a política 
de desenvolvimento econômico para o país como um todo estava contri-
buindo para o empobrecimento relativo do Nordeste, bem como a falta 
de uma política de incentivos financeiros e fiscais para a região, prática 
que já era adotada em alguns países europeus. A tudo isso, se somaria a 
execução do Plano de Metas do governo Kubitschek, iniciado em 1956, 
cujos investimentos se concentraram nas regiões mais industrializadas 
do país, sem contar os enormes gastos com a construção de Brasília, a 
chamada meta-síntese do Plano.

As organizações da sociedade civil, sobretudo no meio rural, cres-
ceram rapidamente no mesmo período e pressionaram o Governo 
Federal por medidas que iam da destinação de investimentos públicos 
compensatórios para a região à reforma agrária.

É nesse contexto que as ideias de Celso Furtado sobre o Nordeste 
tornam-se conhecidas e vão ganhar força política ao serem adotadas, em 
1959, pelo Presidente Kubitschek, que buscava bases mais consistentes 
no sentido de uma nova ação governamental naquela região, podendo 
assim responder às demandas sociais que se colocavam fortemente du-
rante o seu governo. Essas ideias foram sistematizadas no relatório já 
mencionado, que aborda vários temas como os desequilíbrios regionais 
e o seu agravamento devido, de um lado, à política do Governo Federal 
para expandir a industrialização do país e, de outro, inadequação da 
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estrutura agrária.

2.2 Os Desequilíbrios Regionais e o Nordeste
O estudo da economia brasileira sob o ângulo dos desequilíbrios regio-
nais já aparece no texto de Furtado, A perspectiva da economia brasileira, 
de 1957. Ali o autor diz que o Brasil era “um imenso contínuo territorial, 
dotado de unidade política e cultural, mas descontínuo e heterogêneo 
do ponto de vista econômico”. Dois terços do território nacional de 8,5 
milhões de quilômetros quadrados seriam um imenso vazio demográfico 
(pouco mais de 7 milhões de habitantes) e econômico. No terço restante 
do território ele identifica dois subsistemas econômicos: o nordestino 
(da Bahia ao Ceará), com 18 milhões de habitantes e 1,3 milhões de km², 
e o sistema sulino (de Minas Gerais ao Rio Grande do Sul). O sistema 
nordestino é caracterizado como uma economia de renda per capita de 
100 dólares anuais, não integrada, composta de “manchas” econômicas 
que se articulavam escassamente, sendo a atividade comercial (capital 
mercantil) dominante. O sistema sulino, com uma renda per capita de 
340 dólares anuais, apesar de ainda possuir áreas de economia de subsis-
tência, encontrava-se em processo relativamente avançado de integração 
econômica.

Uma programação para desenvolver o Nordeste deveria levar em conta 
o fato de que essa região poderia contar com a expansão do mercado 
do Sul do país em franca expansão. “No caso do Nordeste, observa-se a 
circunstância favorável de essa região ter acesso a um mercado relativa-
mente grande e em expansão: o Sul do país.” (Furtado, 1957, p.16).

O poder regional
Há, portanto, um conjunto de elaborações que se expressam nas duas 
obras, a de 1957 e a de 1959, que se projetam no relatório do Grupo de 
Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste (GTDN) apresentado 
ao Presidente Kubitschek em março de 1959. Esse documento é, na ver-
dade, um diagnóstico detalhado e bastante articulado da economia do 
Nordeste, acompanhado de um esboço de plano de ação. Portanto, uma 
proposta de planejamento para aquela parte do país. Registre-se, uma 
vez mais, a importância do planejamento econômico estatal no contexto 
do pós-guerra e particularmente no Brasil, cuja experiência nesse terreno 
foi das mais significativas. O conhecimento teórico de Celso Furtado 
sobre o tema e a sua permanência de alguns anos na Europa devastada 
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pela guerra e em reconstrução certamente foram fundamentais para o 
resultado que seria obtido. Quanto ao primeiro aspecto, é clara no rela-
tório a influência do conceito de desenvolvimento na linha cepalina, bem 
como o enfoque dos processos sociais cumulativos de Myrdal (1972), 
que, segundo este, eram responsáveis pelos desequilíbrios regionais. 
O livro de Myrdal publicado a partir de conferências pronunciadas no 
Cairo em 1955 tratava de questões do desenvolvimento capitalista que 
haviam se tornado muito evidentes com a depressão de 1930. Quanto ao 
segundo aspecto, na Europa do imediato pós-guerra, as desigualdades 
sociais tanto quanto as desigualdades regionais constituíam questões 
candentes. De uma forma geral, os governos europeus viram no plane-
jamento o caminho para solucionar essas questões. Experiências como a 
do Plano Marshall, para a Europa, e o Planejamento Indicativo francês 
tiveram grande êxito.

As discussões em torno dos desequilíbrios regionais expressos na 
forma de grandes concentrações econômicas nas metrópoles e empobre-
cimento de outras áreas, ao se tornarem conhecidas de parcelas crescentes 
de população, contribuíram para que os governos adotassem políticas de 
desenvolvimento regional em escala nacional (Inglaterra, França e Itália, 
sobretudo). Entre 1946 e 1948, Celso Furtado viveu de perto essa reali-
dade. Em 1947, foi publicado o livro de François Gravier, Paris et le désert 
français, a partir do qual houve um grande debate sobre os desequilíbrios 
regionais na França, que se desdobrou por alguns anos e contribuiu para 
os primeiros passos do aménagement du territoire. Agregue-se a isso o 
fato de que organização e planejamento foram sempre campos do co-
nhecimento que despertaram interesse particular para o nosso autor, 
desde a época de seu curso de Direito e de Técnico de Administração do 
Departamento Administrativo do Serviço Público (DASP).

No Brasil, as disparidades regionais aumentaram significativamente 
com a industrialização e não se poderia afirmar que elas diminuiriam 
espontaneamente com o passar do tempo. Na contramão dos pressu-
postos liberais, Myrdal (1972) afirmava que os desequilíbrios econômicos 
tendiam a aumentar sob o efeito do “laissez-faire”. No GTDN, lê-se que 
as desigualdades econômicas muito acentuadas entre duas regiões (o 
Nordeste e o Centro-Sul) corriam o risco de “institucionalizar-se”.

Outra ideia-chave derivava da tese cepalina da degradação dos termos 
de intercâmbio, que, aplicada à relação Nordeste/Centro-Sul, permitia 
concluir que a primeira região tivera uma perda econômica importante, 
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que o documento chega a estimar em 24 milhões de dólares no período 
de 1948 a 1953. A análise da região nordestina, por comparação com a 
região mais industrializada do Centro-Sul, indicava, em primeiro lugar, 
que a sua renda per capita era de 100 dólares anuais, correspondente a 
1/3 da do Centro-Sul. O Nordeste aparecia, assim, como a mais extensa 
e populosa área de pobreza do hemisfério ocidental. Daí a gravidade do 
problema nordestino no contexto nacional.

Avançando na análise, o relatório indicava que o setor exportador, que 
até então impulsionara a economia nordestina, enfrentava cada vez mais 
dificuldades em continuar a cumprir tal papel, e deduzia que a indus-
trialização constituía a única alternativa viável de desenvolvimento para 
a região.

Um dos capítulos de maior força do estudo é o que trata dos aspectos 
socioeconômicos das secas. Observa o documento que na perspectiva da 
economia da região nordestina, “a seca é uma crise de produção de mag-
nitude limitada”. Contudo, ela assume enorme dimensão porque atinge 
precisamente a parte da população que depende da “economia de subsis-
tência”. Diz o relatório:

Analisando-se os efeitos da seca nas três camadas da eco-
nomia das zonas semiáridas – a da agricultura de sub-
sistência, a do algodão mocó e a da criação – vemos que 
a gravidade do fenômeno e seu prolongamento em crise 
social se devem ao fato de seus efeitos incidirem de forma 
concentrada na primeira das referidas camadas. Em al-
gumas zonas típicas, a seca acarretou a perda praticamente 
total da agricultura de subsistência, sendo menores seus 
efeitos, porém, na produção de algodão (GTDN, 1959, 
p.66-7).

O relatório detém-se no significado da economia de subsistência: “a 
renda real de grande parte da população encontra [nessa economia] a 
sua fonte primária, e as outras atividades, na forma como estão organi-
zadas, pressupõem a existência de mão de obra barata”. Entende-se desse 
modo porque interessa ao fazendeiro dispor, na fazenda, do máximo de 
trabalhadores.

Partindo do pressuposto de que era necessário evitar que os efeitos 
mais graves das secas se concentrassem na camada da população menos 
resistente do sistema econômico, coloca-se a ideia do deslocamento da 
fronteira agrícola nordestina. Assim, o relatório propunha a colonização 
de terras úmidas em outros locais, para onde deveriam ser orientadas 
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parcelas de camponesas do Semiárido, proposta essa que já se encon-
trava em outros estudiosos do Nordeste, particularmente em Guimarães 
Duque e Ignácio Rangel. Essa estratégia se tornaria viável com a incorpo-
ração do Estado do Maranhão, onde havia terras públicas na pré-hileia 
amazônica, e o Estado do Piauí, à região-plano do novo órgão federal 
a ser criado. Surgia ali a ideia do projeto de colonização do Maranhão. 
A transferência de nordestinos para outras regiões, espontânea ou es-
timulada por governos (notadamente a migração para a Amazônia, na 
forma de uma política à época do Império) sempre foi uma questão sen-
sível no Nordeste. Assim, uma nova política econômica para a região 
que propusesse a retirada de população encontraria fortes resistências. 
Daí a ideia (estratégica) de incluir os Estados do Maranhão e do Piauí 
na região-plano da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste 
(Sudene), o que efetivamente iria ser feito a partir da lei que criou esse 
órgão em 1959.

A segunda estratégia agrícola consistia na irrigação das bacias dos 
açudes, mediante uma política que possibilitasse a desapropriação da-
quelas áreas. A primeira grande tarefa da nova política, ainda na fase do 
Conselho de Desenvolvimento do Nordeste (Codeno), foi a elaboração 
do Projeto de Lei de irrigação. A terceira estratégia era a reestruturação 
da área de monocultura da cana-de-açúcar, na Zona da Mata, destinan-
do-a, prioritariamente, à produção diversificada de alimentos.

A indústria regional, em sua quase totalidade, de bens de consumo 
não duráveis, sobretudo têxteis e de alimentos, deveria ser modernizada, 
para ter condições de competir com a moderna indústria do Centro-Sul. 
Ao Estado caberia investir em infraestrutura (energia elétrica, transporte 
e saneamento) e em indústrias de base, como a siderúrgica. Além do fi-
nanciamento através de bancos do Estado, seriam criados mecanismos 
de estímulos fiscais e financeiros, nos moldes dos praticados nos países 
desenvolvidos e mesmo no Centro-Sul do país.

Tratava-se, portanto, de uma política de modernização, melhor di-
zendo, de desenvolvimento do capitalismo no Nordeste agrário e pobre. 
O movimento camponês organizado (Ligas Camponesas) discordava 
da política para o meio rural, que considerava conservadora, mas não 
se opunha à proposta de industrialização. A oposição concentrava-se de 
fato no lado dos poderosos interesses agrários da região e na força de que 
dispunham junto à imprensa regional e ao Congresso Nacional. O jor-
nalista e escritor Antônio Callado, em famosas reportagens do final dos 
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anos 1950 para o jornal Correio da Manhã, descreveu de forma vibrante o 
processo popularmente denominado “indústria das secas”, isto é, as prá-
ticas espúrias de apropriação de recursos públicos destinados a ajudar os 
atingidos pelas secas (CALLADO, 1959).

Foi nesse contexto que, em 1959, Juscelino Kubitschek com a 
aprovação do Congresso Nacional, instituiu a Superintendência do 
Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) para colocar em prática a polí-
tica prevista no GTDN.

O plano foi bem aceito pelas principais forças sociais que, nos úl-
timos anos da década de 1950, reivindicavam um tratamento diferen-
ciado para o Nordeste, com as restrições que já foram mencionadas. Em 
uma época em que se estava longe de ouvir falar em planejamento par-
ticipativo, é indiscutível que o projeto da nova política de desenvolvi-
mento do Nordeste contou com grande apoio popular, o que concorreu 
em larga medida para que essa proposta não fosse derrotada desde o 
início, diante da enorme pressão da direita, majoritária no Congresso 
Nacional. Esse apoio ocorreu em vários momentos e situações, como em 
uma greve que paralisou Recife por um dia, para cobrar do Congresso 
a aprovação do Primeiro Plano Diretor da Sudene. Uma manifestação 
popular desse tipo, com aquele fim, seria um fato inédito no mundo, 
segundo Hirschman (1963).

O nosso propósito não é reexaminar a política de desenvolvimento 
do Nordeste adotada a partir do GTDN, em sua totalidade e em seus di-
ferentes momentos – tema, de resto, bastante visitado na literatura es-
pecializada. O que pretendemos é colocar em evidência alguns pontos 
de maior destaque dessa política e que guardam relação direta com as 
questões que abordamos neste texto.

A região-plano da Sudene – Há cerca de duas décadas, como já visto, 
as noções predominantes de região privilegiam as escalas micro e me-
sorregional. A influência neoliberal também aí está presente (“small is 
beautiful”). Vale lembrar que em Celso Furtado a preocupação é sempre 
com a escala macrorregional; as grandes regiões brasileiras e como essas 
se relacionam. Ou seja, o nível mais elevado da classificação de Vidal de 
la Blache, que é adequada aos países de dimensão continental, como o 
Brasil, à Rússia (Sibéria, Urais etc.) ou aos Estados Unidos (Apalaches, 
Colorado etc.).

No GTDN, Furtado estuda a dinâmica do Nordeste em relação ao 
Centro-Sul. De acordo com as regionalizações adotadas no Brasil desde 
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o início da década de 1940, o Nordeste compreendia os Estados da Bahia 
ao Ceará. Por um motivo estratégico (evitar o êxodo de nordestinos para 
outras áreas do país), a região-plano da Sudene passou a incluir também 
o Piauí e o Maranhão. Ela compreende, portanto, os seguintes estados: 
Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, 
Ceará, Piauí e Maranhão. Já o Centro-Sul não corresponde a uma das 
macrorregiões definidas pelos geógrafos e economistas. É uma noção 
um tanto vaga. Ela já aparece, embora apenas mencionada rapidamente, 
em Caio Prado Júnior, em seu livro História econômica do Brasil, publi-
cado pela primeira vez em 1942. No GTDN, o Centro-Sul toma o lugar 
do Sul das obras anteriores de Furtado. Desse modo, supõe-se uma di-
visão da economia do país em apenas dois subsistemas, o do Nordeste e 
o do Centro-Sul, abstração possível graças ao argumento de Furtado de 
que dois terços do território nacional constituíam um vazio econômico 
e demográfico. Concretamente, o Centro-Sul do GTDN “compreende os 
Estados litorâneos do Espírito Santo ao Rio Grande do Sul e os Estados 
mediterrâneos (Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás)”.

Observando bem, esse tratamento da dinâmica regional do país é pró-
ximo da abordagem dualista, nos moldes dos “dois Brasis”. A diferença é 
que enquanto os dualistas viam o Nordeste como a região atrasada, tradi-
cional e que, por isso, dificultava uma maior expansão do Centro-Sul, in-
dustrial e moderno, Furtado defendia uma política de desenvolvimento 
do Nordeste, para superar o atraso e a pobreza dessa região, e também 
com o argumento de que o agravamento dos desequilíbrios regionais co-
locaria em risco a unidade nacional. Esse conceito é central na visão do 
autor e explica também porque, tendo em conta as dimensões territo-
riais do Brasil, fica difícil pensar a questão da unidade nacional que não 
seja levando em conta a grande região.

O Conselho Deliberativo – A instituição do Conselho Deliberativo da 
Sudene foi, sem dúvida, uma figura original na administração pública fe-
deral brasileira, pois apontava na direção do fortalecimento dos Estados 
através de uma organização regional. A melhor explicação desse instru-
mento é a seguinte:

O recorte da federação brasileira prejudica o Nordeste, que 
é dividido em pedaços relativamente pequenos. Estado 
importante é Rio Grande do Sul, é Minas Gerais, é São 
Paulo, é o Rio de Janeiro. Portanto, era preciso compensar 
esse aspecto perverso da Constituição, mas como uma re-
forma constitucional era coisa impossível de se fazer no 
Brasil, apelamos para um truque, que consistiu em criar 
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um mecanismo de discussão e votação entre o governo 
federal e os governos estaduais da região: foi o Conselho 
Deliberativo da Sudene, que reúne nove governadores para 
harmonizar pontos de vista sobre o que fazer na região. 
Assim, se reivindica conjuntamente e quando se vai ao 
Parlamento e ao Presidente da República, o Nordeste tem 
uma vontade só (FURTADO, 2001, p.23).

Incentivos fiscais – A instituição de incentivos financeiros e fiscais, 
destinados às empresas privadas para aplicação em regiões atrasadas, 
teve início durante a crise de 1930, na Inglaterra, estendendo-se a prati-
camente todos os países centrais. No Brasil, tomou-se por base, princi-
palmente, o modelo italiano destinado ao Mezzogiorno, com adaptações 
ao caso do Nordeste. Com o fim da isenção cambial, no governo Jânio 
Quadros (1961) criou-se o sistema de incentivos que permitia às empresas 
de todo país deixarem de pagar 50% do Imposto de Renda para aplicá-los 
em projetos de investimentos no Nordeste. Isso constituiu uma verda-
deira inovação, graças à qual foi possível aumentar significativamente a 
produção industrial no Nordeste (MOREIRA, 1982).

Medidas à la TVA – Duas outras medidas, inspiradas na TVA, foram 
também importantes no sentido de atribuir um maior poder de atuação 
e liderança e devem ser também mencionadas. A primeira diz respeito à 
subordinação da nova autarquia diretamente ao Presidente da República. 
A segunda foi a localização da sede do órgão no Nordeste (em Recife) e 
não na capital da República.

Planejamento regional e participação – O modelo de administração 
pública levada ao Nordeste com a implantação da Sudene, em 1959, 
pode ser considerado singular no Brasil dos anos 50/60. Para isso con-
tribuíram as experiências de Furtado como Técnico de Administração 
do DASP e como funcionário por muitos anos da Cepal/ONU. Rigor no 
uso da coisa pública e formação de equipe de alto nível em um campo 
pouco desenvolvido no Brasil foram, entre outros fatores, características 
que tornaram a experiência da Sudene de suas origens conhecida em 
todo o Brasil. Há um depoimento de Francisco de Oliveira, em 1975, no 
Congresso Nacional, que merece registro:

Um vasto sopro de esperança varreu a região. Uma conver-
gência nunca antes vista de classes e setores sociais, desde 
o campesinato, mobilizou-se para o que pensávamos ser 
a tarefa do século, a mais ingente e espinhosa de quantas 
reclamavam solução para a construção de uma Nação har-
mônica, sem gritantes disparidades que se constatavam e 
que, infelizmente, estes 20 anos não conseguiram desfazer. 
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Minha geração jogou-se por inteiro naquele empreendi-
mento, e tentamos converter nossa fraqueza em força: des-
preparados para tão grande cometimento, substituímos o 
conhecimento científico, de que não dispúnhamos, pelo 
ardor, pelo vigor e, por que não dizê-lo, pelo despren-
dimento. Com o inteiro apoio da população, vale à pena 
lembrar, sem que isso seja uma vanglória, que a Sudene 
inovava completamente o estilo de desempenho dos po-
deres públicos, não apenas na escala regional, mas até 
mesmo medida pela escala nacional [...] (OLIVEIRA, 1978, 
apud TAVARES, 2004, p.118).

Naturalmente, falamos da chamada Sudene “original”, de 1959-64, 
com sobrevida até os primeiros anos da década seguinte. Repercussão 
dessa experiência encontra-se ainda nos primeiros anos da década de 
1970, como se nota na fala do historiador Francisco Iglesias:

[...] a Sudene representa força significativa: é elemento re-
novador por pretender constituir administração racional; 
era preciso recrutar gente para o trabalho, mas como não 
se pretendia apenas fazer uma repartição a mais, sobre o 
obsoleto sistema administrativo, era indispensável formar 
pessoal técnico. A essa tarefa Celso Furtado se entregou, 
organizando cursos para os quais obteve direções emi-
nentemente técnicas, especializadas, o que não lhe foi 
difícil pelos muitos anos que passou na Cepal. Armou-se 
no Nordeste, notadamente na capital de Pernambuco, um 
sistema de pessoal qualificado que pode vir a representar 
papel importante no país (IGLESIAS, 1971, p.67).

Esse é um quadro sucinto daquilo que foi o planejamento do Nordeste 
liderado pela Sudene, em seus cinco primeiros anos.

3.1  Descentralização Territorial do Poder
As avaliações da política de desenvolvimento para o Nordeste, segundo 
o modelo Sudene, quase sem exceção, pecam por não levar em conta as 
duas mudanças ocorridas durante a ditadura militar: a primeira, que res-
tringiu tal política a praticamente coordenar a industrialização através 
dos incentivos fiscais e financeiros; a segunda, reduzindo fortemente os 
recursos dos incentivos fiscais, destinando parte importante deles para 
outras finalidades (construção da rodovia Transamazônica, os chamados 
perímetros irrigados, turismo, reflorestamento, Embraer etc.).

Nas décadas de 1980 e 1990, o sistema de planejamento regional do 
Nordeste entrou em franco declínio. Inversamente à redução dos re-
cursos dos incentivos fiscais, cresceram de forma considerável as prá-
ticas lesivas ao erário público, tanto na Sudene quanto na Sudam. Nisso 
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baseou-se Fernando Henrique Cardoso para extinguir os dois órgãos em 
2001.

O Presidente Luís Inácio Lula da Silva assinou ato que recriou as duas 
instituições em julho de 2003, cumprindo promessa feita publicamente 
nesse sentido. O seu governo tentou construir uma política regional de 
âmbito nacional. Mas os resultados foram bastante tímidos, do mesmo 
modo que a sua visibilidade junto ao público.

Os motivos principais para o ocorrido são: a) os dois ministros que 
ocuparam a pasta do Ministério da Integração Nacional, respectiva-
mente Ciro Gomes e Geddel Vieira, foram nomeados exclusivamente por 
motivos políticos; b) o modelo adotado, que divide o país em micro e me-
sorregiões, inspira-se no modelo da União Europeia; c) esta subdivide a 
Europa dos países-membros em mais de uma centena de regiões, muitas 
das quais com áreas reduzidíssimas, e conta, por outro lado, com um 
enorme volume de recursos, enquanto os recursos da política brasileira 
para os mesmos fins são escassos; d) a escolha, pelo governo, da escala 
microrregional explica-se pela inspiração na política da União Europeia, 
mas também por motivações políticas do governo, para o qual a opção 
pelo local se torna bem mais cômoda.

Esse último ponto remete a um tema muito discutido na área de pla-
nejamento urbano e regional, no Brasil nos últimos anos, a saber, o tema 
das escalas. A visão de Celso Furtado sobre região e poder regional, pouco 
explorada em nossa literatura especializada, pode servir de contraponto 
valioso com a abordagem localista atual, filha dileta do neoliberalismo 
nas pesquisas atuais sobre território.

Os textos de Furtado de 1959 a 1964 sugerem dois tipos de preocu-
pação: a) o receio de que o crescimento excessivo das disparidades re-
gionais colocasse em risco a unidade nacional; b) o sistema federativo 
brasileiro levara ao aumento crescente do poder da União em relação ao 
dos Estados; c) os Estados nordestinos em particular tornaram-se eco-
nômica e politicamente frágeis, sendo por isso reduzido o seu poder de 
barganha junto ao Governo Federal.

Na montagem da estrutura da Sudene, em 1959, o Conselho 
Deliberativo tornou-se peça-chave. Reunidos nesse órgão responsável 
pela política econômica e social da região, os governadores, atuando de 
forma unificada, levariam as propostas econômicas ao governo central, 
em geral sob a forma de projetos aprovados coletivamente.

Entre 1959 e 1964, Furtado referiu-se muitas vezes à importância do 
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Conselho Deliberativo, ao seu significado político (ou até estratégico). 
Mas é na Fantasia desfeita (1986) que ele explicita, de fato, o objetivo de 
longo prazo, visado já em 1959: a instituição da região como instância de 
poder territorial. Em reunião com Kubitschek, para explicar-lhe o con-
teúdo da nova política, cujo objetivo era administrar os recursos da união 
por consenso entre as autoridades federais e estaduais, e face ao interesse 
despertado pelo interlocutor, disse Furtado: “Presidente [...] vamos criar 
um embrião de uma instância regional de governo.” (FURTADO, 1997, 
p.88).

O dispositivo efetivamente criado foi, como vimos, o Conselho 
Deliberativo da Sudene. Este na visão de Furtado, ao mesmo tempo em 
que fortalecia os governadores de Estado e difundia um espírito regional, 
libertaria “a aplicação dos recursos federais das politicagens locais”.

Nos últimos anos da década de 1990, Furtado volta a esse tema. No 
opúsculo de O longo amanhecer (1997), ele reafirma que, quando da 
criação da Sudene, discutira-se a necessidade de instâncias decisórias 
entre os níveis de poder estadual e nacional. Em face da fraqueza dos 
Estados, somente tal instância “poderia exercer uma ação promocional 
efetiva no campo do desenvolvimento econômico” (FURTADO, 1999, 
p.55). Refere-se à necessidade de uma regionalização do poder central, 
o qual não seria apenas delegado, mas passaria a encarnar uma efetiva 
vontade regional. Na mesma página, ele diz de forma categórica: “No 
caso de uma reformulação constitucional, não será fora de propósito 
discutir a possibilidade de uma esfera regional de poder”. Para ele, esse 
poder regional, ao mesmo tempo em que pressionaria os atuais Estados, 
buscaria “corrigir os aspectos mais negativos das desigualdades demo-
gráficas e territoriais existentes” (FURTADO, 1999, p.55).

Furtado refere-se também com frequência à identidade em seu as-
pecto econômico e, sobretudo cultural, como elemento organizador 
de uma região. Em decorrência de seu passado histórico, a identidade 
cultural marca fortemente o Nordeste, mais do que as regiões Norte e 
Centro-Oeste, cujas formações são mais recentes.

Considerações finais
Neste texto, buscamos recolocar a questão do desenvolvimento regional, 
na perspectiva macro (econômica e espacial). Com essa preocupação 
recorremos à obra de Celso Furtado, autor que desenvolveu essa abor-
dagem no Brasil, do ponto de vista teórico e prático. O seu conceito 
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teórico foi sendo construído à medida que avançou a sua pesquisa da 
evolução histórica da economia brasileira. Seguimos esse processo tal 
como ele se mostra na Formação econômica do Brasil, obra publicada em 
1959. As conclusões desse livro servem de ligação para o estudo dos dese-
quilíbrios espaciais do país nos anos 50 e a política de desenvolvimento 
do Nordeste proposta no conhecido estudo Uma política de desenvolvi-
mento para o Nordeste (GTDN), também de autoria de Furtado.

Consciente dos problemas que acentuados desequilíbrios econômicos 
espaciais podem colocar para a nação, Furtado sempre entendeu que a 
região, no Brasil, deve ser pensada em primeiro lugar em sua dimensão 
ampla (a grande região). Essa posição foi mantida pelo autor até o final. 
Nos últimos anos, ele procurou explicitar a sua defesa da instituição de 
uma instância de poder regional, ideia colocada já em 1959, mas na época 
de forma indireta, implícita.

Essa última proposição que, à primeira vista pode ser tida como ir-
realista, é, entretanto, considerada pelo autor como necessária para dar 
estabilidade ao sistema federativo brasileiro, que convive com fortes con-
trastes econômicos entre os Estados da Federação.

Ao reavivar a lembrança das ideias de Celso Furtado no campo do 
desenvolvimento regional, pensamos também em contribuir para a dis-
cussão desse tema, em um momento em que tende a se firmar, entre 
nós, abordagem que se preocupa apenas com o recorte microespacial (e 
também microeconômico), como se as dimensões dos países europeus 
fossem equivalentes às do Brasil.
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Capítulo XVIII 

Celso Furtado: 60 anos do seu legado para 

a questão regional brasileira (1959-2019)1

Aristides Monteiro Neto2

1 Introdução 
Em 2019, comemorou-se, simultaneamente, os sessenta anos da pu-
blicação do clássico da historiografia econômica nacional, Formação 
Econômica do Brasil, de Celso Furtado, e da criação da Superintendência 
de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), a partir das recomendações 
constantes do documento Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento 
do Nordeste (GTDN), sob sua coordenação. Neste ano de 2020, opor-
tunamente, registram-se os cem anos de nascimento de seu autor. 
Considerado por muitos o mais relevante pensador do desenvolvimento 
econômico brasileiro no século XX, Celso Furtado, não somente pensou 
a categoria analítica da nação, ou seja, debruçou-se na ideia de formação 
nacional entre nós, como  deixou uma contribuição ímpar para a reflexão 
sobre o desenvolvimento regional brasileiro. 

Estudos sobre a economia brasileira eram bem menos abundantes que 
os dedicados a aspectos sociais, políticos e jurídicos nacionais durante o 
transcorrer dos anos 1900-1940.  O jurista Oliveira Viana, por exemplo, já 
havia se destacado com vasta obra política e jurídica – inicialmente com 

1 Este artigo corresponde a uma versão revista e aprimorada de texto escrito original-
mente para o Boletim Regional, Urbano e Ambiental do Ipea. BRUA No. 21, Jul-Dez, 
2019. O autor agradece imensamente o convite dos organizadores para participar 
desta importante iniciativa de reflexão sobre a obra de Celso Furtado. 

2 Doutor em Economia Aplicada pelo Instituto de Economia da UNICAMP. Especialista 
em desenvolvimento regional e federalismo. Pesquisador sênior na Diretoria de 
Estudos e Políticas Regionais, Urbanas e Ambientais (Dirur) do Ipea.
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Populações Meridionais do Brasil em 1920 até, pelo menos, Instituições 
Políticas Brasileiras em 1949. Sua visão conservadora sobre a “qualidade” 
do povo brasileiro de então – grandemente analfabeto e negro – desem-
bocava num repertório de sugestões de reformas políticas e institucio-
nais frontalmente contrárias ao sufrágio universal e a participação dos 
negros em nossa sociedade politica. Do ponto de vista da organização 
política era um propositor da centralização do poder no governo central 
e contra o federalismo. 

Na década de 1930, obras seminais foram escritas por Gilberto Freyre – 
Casa-Grande & Senzala, em 1933 – e Sérgio Buarque de Holanda – Raízes 
do Brasil, em 1936. Ambas se propunham a apontar as características 
mais definidoras da vida nacional, as quais configurariam as marcas cul-
turais e políticas, para o bem ou para o mal, do nosso desenvolvimento 
retrasado. Os referenciais teóricos e analíticos nestas obras trazem no-
vidades para o debate prevalecente, pois, por meio da sociologia ameri-
cana, no primeiro caso, e da história e sociologia weberiana, no segundo 
caso, produziram novas orientações e possibilidades para a inclusão so-
cial e reforma política no país. 

Na década de 1940, os estudos de Caio Prado Júnior sobre a economia 
brasileira – os relevantes Formação do Brasil Contemporâneo de 1942 e 
História econômica do Brasil de 1945 – antecedem as reflexões de pers-
pectiva econômica que o próprio Furtado viria a fazer. Ainda pouco 
antes de Furtado e quase concomitante à publicação de sua Formação, 
Raimundo Faoro e Antônio Candido apresentaram ao público suas con-
tribuições ao entendimento do Brasil e se voltaram para essa problemá-
tica da “formação”: o primeiro com o seu original estudo Os donos do 
poder, cujo objeto foi a investigação da formação do patronato brasileiro, 
escrito em 1958, e o segundo, em 1959, com a publicação de Formação da 
Literatura Brasileira.

Como se pode ver, ainda antes de o próprio Furtado aparecer com seu 
Formação Econômica do Brasil, havia, na verdade, um fértil e numeroso 
debate intelectual desde pelo menos a Proclamação da República, em 
1889, sobre a natureza e o sentido da formação social, política e econô-
mica do país. Debate que tentava posicionar o país frente ao cenário in-
ternacional da época com as fortes transformações em países europeus 
– em cenário de duas grandes guerras – e do espetacular desenvolvi-
mento dos Estados Unidos, nação que, nesse ínterim, se tornou o centro 
econômico do mundo capitalista.
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Em comum a todos esses pensadores estava o interesse no tema da 
formação do Brasil, isto é, da identificação e problematização dos ele-
mentos políticos, sociais, econômicos, culturais e mesmo literários fun-
dacionais na nação. Estes eram, portanto, os assuntos recorrentes entre 
pesquisadores de diversas tradições intelectuais nessa alongada pri-
meira parte do século XX. Buscava-se justamente entender, perscrutar 
e nomear detidamente a formação de uma jovem nação independente e 
republicana a partir de 1889, a qual, no entanto, se definia por seu carac-
terístico passado de estruturas institucionais criadas em contexto de re-
lações coloniais, escravistas e agroexportadoras. Furtado foi, assim, um 
estudioso contemporâneo das grandes questões de sua época.

2 Relembrando ênfases da contribuição analítica
Qual teria sido, portanto, o diferencial analítico e explicativo da Formação 
Econômica do Brasil que veio a distingui-lo das demais narrativas sobre 
o desenvolvimento brasileiro? Cabe inicialmente lembrar que em fins da 
década de 1940 e durante os anos 1950 transformações muito relevantes 
estavam ocorrendo no mundo desenvolvido. A reconstrução da Europa 
no pós-guerra, a centralidade dada ao planejamento estatal para esta ta-
refa de recuperação econômica e as novas abordagens de elaboração das 
contas nacionais – disseminadas pelo organismo das Nações Unidas – 
com a mensuração dos agregados econômicos determinantes da renda/
produto nacional, foram todos eventos que possibilitaram ao autor, que 
havia passado um longo período de estudos naquele continente na dé-
cada de 1940, a absorção e utilização de novos paradigmas para análise 
econômica de longo prazo.

Furtado, em seu Formação (1987 [1959]) realizou duas operações ana-
líticas fundamentais condutoras dos argumentos apresentados ao longo 
de todo o livro. De um lado, a explicação histórico-cronológica em que 
estruturas econômico-sociais são identificadas, nomeadas e analisadas 
em perspectiva temporal a partir de seus processos evolutivos. No caso 
brasileiro, de um lado, as estruturas se apresentam na forma de com-
plexos produtivos agroexportadores, os quais foram impulsionadores, 
em diversos momentos, de ciclos econômicos regionais (cana-de-açúcar, 
mineração, algodão, cacau, borracha e café); de outro lado, a contri-
buição original se mostrou na determinação do padrão de formação da 
renda interna gerada no respectivo complexo exportador. 

Sob essa forma de entendimento da economia prevalecente no 
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território brasileiro, mostrou-se plenamente o diferencial explicativo de 
sua investigação. Percorrendo e nomeando os circuitos de renda (ou pro-
duto) interna em cada complexo econômico regional, o autor foi capaz 
de identificar os canais de impulso setoriais e territoriais porventura 
existentes. Como fatores de produção foram mobilizados (terra, mão-
de-obra, capital e tecnologia empregada) em cada atividade produtiva 
regional, a forma de propriedade dos fatores prevalecente, bem como a 
capacidade de extração do excedente. Apontou e discutiu as consequên-
cias de ausência e/ou existência do assalariamento da mão de obra em 
cada formação econômica regional e esclareceu que até o momento da 
industrialização (pós-1930) não havia sido possível a constituição de um 
mercado nacional unificado, mas apenas meras formações econômicas 
regionais com características e dinâmicas próprias, sem capacidade de 
produzir impulsos significativos sobre estruturas produtivas mais am-
plas. Em linguagem contemporânea: os complexos agro-exportadores 
regionais teriam falhado em produzir as condições para o desenvolvi-
mento endógeno das regiões onde a atividade agroexportadora havia se 
assentado. 

A questão crucial a que se dedica o livro é porque a economia bra-
sileira era, à época de sua escrita, tão atrasada vis-à-vis às demais ex-
colônias europeias no continente americano – principalmente quando 
comparada com a dos Estados Unidos – mas também, embora não ex-
plicitamente, em relação ao México, Argentina e Chile. O autor retoma, 
portanto, a formação da economia colonial para entender sua evolução 
futura até o início do século XX. Mostrou como se frustraram, em cada 
ciclo expansivo agroexportador colonial, as possibilidades de expansão 
do mercado de trabalho e como, simultaneamente, se consolidavam as 
bases da concentração da renda e da propriedade no país. Tais razões 
concorriam para que o dinamismo econômico promovido pela metró-
pole sobre a colônia permanecesse limitado setorial e regionalmente. 

Contudo, a análise foi além ao colocar em perspectiva a maneira 
própria como se consolidava nas entranhas da economia colonial a es-
tagnação produtiva: demonstrou como após o boom da demanda por 
exportações em cada complexo exportador aquela economia involuía 
irremediavelmente para a atividade de subsistência, com estagnação da 
renda per capita e baixa ou inexistente monetização econômica. A de-
monstração desse padrão de repetição “ocupação-auge exportador-de-
clínio para a subsistência” explicitou as razões pelas quais na economia 
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brasileira foram se sedimentando, ao longo da história, estruturas ar-
caicas nas regiões de base exportadora colonial.3

A seguinte passagem do livro é esclarecedora de como operavam os 
mecanismos de estímulo acima assinalados. Versando sobre a economia 
açucareira, Furtado (1987, p. 52 [1959]) comenta: 

Não havia, portanto, nenhuma possibilidade de que o 
crescimento com base no impulso externo originasse um 
processo de desenvolvimento de autopropulsão. O cres-
cimento em extensão possibilitava a ocupação de grandes 
áreas, nas quais se ia concentrando uma população rela-
tivamente densa. Entretanto, o mecanismo da economia, 
que não permitia uma articulação direta entre os sistemas 
de produção e de consumo, anulava as vantagens desse 
crescimento demográfico como elemento dinâmico do de-
senvolvimento econômico. 

Com variações, nos demais complexos exportadores o processo de 
transformação “bloqueada” do sistema econômico se repetiria por todo o 
período do Brasil colonial e se manteria até início do século XX. Apenas 
no século XIX, com a expansão da economia cafeeira em São Paulo, ha-
veria modificações suficientes para o surgimento de uma economia de 
bases capitalistas com assalariamento. Nesse complexo agroexportador, 
certas condições se instalaram de maneira a permitir o reinvestimento de 
excedentes gerados em setores industriais: a existência de mão de obra 
livre e assalariada, capaz de se transformar em mercado para produtos 
de bens salário, e a presença de monetização da economia, com envolvi-
mento de instituições bancárias provedoras de crédito para a atividade 
do café e para o reinvestimento em atividades ancilares. 

3 A questão regional em fins da década de 1950
Celso Furtado se revelou, como poucos em sua época, um autor de olhar 
atento para as formações econômicas regionais e as implicações que 
as diferenciações estabelecidas entre elas, desde o período colonial até 
a década de 1950, teriam para o desenvolvimento futuro da economia 

3 O interesse na determinação do fluxo de renda e das explicações para crescimento 
e decadência nos ciclos exportadores coloniais é manifesto explicitamente nas se-
guintes partes do livro: capítulo 9 (Fluxo de renda e crescimento), sobre a economia 
escravista de agricultura tropical; capítulo 14 (Fluxo de renda), sobre a economia es-
cravista mineira; e capítulo 26 (O fluxo de renda na economia de trabalho assala-
riado), sobre a economia de transição para o trabalho assalariado (Furtado,  1987 
[1959]).
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nacional. Pode-se afirmar que ele se tornou o primeiro autor cuja in-
terpretação da economia brasileira seria tomada como contributo direto 
para a mudança de paradigma de atuação do governo federal em polí-
ticas regionais.4

Em meio à efervescência nacional do deslocamento da capital da 
República do Rio de Janeiro para o Planalto Central do país, o recorrente 
problema das secas na região do Nordeste brasileiro ganhou potência 
explosiva entre 1958-1959. Níveis alarmantes de migrantes nordestinos 
passaram a se deslocar em massa e em condições precárias ora do sertão 
para as capitais dos estados nordestinos, ora para as metrópoles de São 
Paulo e Rio de Janeiro em busca de oportunidades de trabalho na indús-
tria. Não se atendo a esses dois grandes centros urbanos, também se mo-
veram para a região Centro-Oeste em busca de trabalho na construção 
da nova capital federal, Brasília.

Premido pelo cenário explosivo de pobreza e indigência então ins-
talado, o presidente da República Juscelino Kubitschek encomendou 
a Furtado – naquele momento trabalhando no Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico (BNDE), atual Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) – propostas para o en-
frentamento desses dramas, as quais norteassem a atuação federal na 
região. Prontamente, e em colaboração com demais especialistas, passou 
a organizar um diagnóstico da situação econômica e social da região. 
Publicado com o título de Operação Nordeste, o material se tornou a 
resposta do governo JK às demandas da região. O relatório apresentava 
o diagnóstico e sugeria estratégia de atuação do governo federal, vindo a 
resultar na fundamentação para a criação da Sudene em 1959, instituição 
que se tornaria referência e um divisor de águas para a política regional. 

O essencial do diagnóstico desse documento é a apresentação da eco-
nomia nordestina como, há um só tempo, retrasada, dado que sua renda 
per capita se encontrava em patamar inferior à metade da renda média 
nacional, e em situação de declínio, pois sua base econômica agroex-
portadora se encontrava estruturalmente debilitada, apresentando um 
quadro de estagnação e sem capacidade de se modernizar. É isso que o 
autor afirma no documento da Operação Nordeste debatido e publicado 
pelo Instituto Superior de Estudos Brasileiros (ISEB) em junho de 1959:

4 Diniz (2009, p. 193), em artigo escrito para a coletânea comemorativa dos cinquenta 
anos de Formação econômica do Brasil, comenta: “No nosso entendimento, o livro (...) 
pode ser lido como a primeira interpretação do desenvolvimento regional brasileiro”.
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Por exemplo, se a participação do Nordeste no produto 
bruto da economia brasileira, antes da guerra, em 1939, era 
de cerca de 30%, hoje em dia é apenas de 11%. Trata-se de 
uma disparidade crescente, que se agrava todos os dias. É 
possível que já tenha atingido um ponto em que a reversi-
bilidade não seja fácil (Furtado, 1959, p. 14).

Mostrava-se que a região, desde de fins do século XIX, passou a perder 
participação na economia nacional e que tanto a fragilidade da base agro-
exportadora quanto seu parque industrial em estágio avançado de obso-
lescência tecnológica contribuíam simultaneamente para tal resultado.

À medida que a economia nordestina se arrastava em estagnação e 
retraso, a economia do Centro-Sul (hoje Sudeste e Sul) passava por mo-
mento de modernização e expansão acelerada, tendo o desenvolvimento 
industrial como o motor de tais mudanças. O diagnóstico elaborado 
pelo autor propunha que o subdesenvolvimento de uma região como 
o Nordeste, não era uma mera etapa em direção ao desenvolvimento. 
Não sendo possível resolver o problema apenas pelo crescimento natural 
da utilização de fatores produtivos. Seria preciso muito mais que isso. 
Urgia, na verdade, que modificações estruturais viessem a ser empreen-
didas na economia regional.

A proposição de Furtado no documento do GTDN foi a de que os pro-
blemas estruturais da região Nordeste deveriam ser encaminhados para 
uma mudança em direção a uma nova trajetória de crescimento da renda 
per capita, a qual passaria a ser sustentada por um processo de industria-
lização da região periférica, do mesmo modo que ocorria na região mais 
adiantada.

A questão nordestina deixou de ser vista, paulatinamente, como um 
problema hidráulico, isto é, uma questão de disponibilidade hídrica, 
para ser o de realização de uma transformação estrutural na economia 
regional. Houve uma mudança vital no entendimento de como deveria 
ser a ação pública na região. Sairia o foco da açudagem e da provisão 
de água em terras privadas – ações de política predominantes desde o 
período do império, na última metade do século XIX – para a reestrutu-
ração das bases econômicas regionais, com apoio decisivo à transferência 
de capitais privados para a industrialização no Nordeste.

À mudança na estratégia de desenvolvimento para a região corres-
pondia simultaneamente uma transformação institucional para asse-
gurar a sua execução. A criação da Sudene representou esse desígnio. Foi 
criada com alguns objetivos fundamentais: o primeiro a ser destacado 
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é o de ser um braço político-institucional do governo federal na região; 
segundo, planejar o desenvolvimento e, terceiro, orientar, por meio de 
incentivos financeiros (Mecanismo 34/18)5, a transferência de capitais 
produtivos das demais regiões do país em direção ao processo de indus-
trialização que se queria em curso na região.

Para Furtado, o país naquele momento carecia profundamente de 
planejamento governamental e de instituições adequadas a essa ação 
prefiguradora. No caso da questão regional, a mudança de interpretação 
do fenômeno das disparidades regionais dentro de um mesmo país e os 
objetivos de construir uma trajetória de paulatina mudança estrutural 
exigia necessariamente que uma nova instituição adequada aos novos 
propósitos ganhasse corpo. Sua função seria a de realizar o planejamento 
das ações federais, inclusive o de coordenação dos demais órgãos fede-
rais, como o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS) 
e a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do 
Parnaíba (Codevasf) na região. Sobre a nova instituição, ele afirmou que 
a Sudene

pretende ser um órgão de natureza renovadora com o 
duplo objetivo de dar ao Governo um instrumento que o 
capacite a formular uma política de desenvolvimento para 
o Nordeste e, ao mesmo tempo, o habilite a modificar a 
estrutura administrativa em função dos novos objetivos 
(FURTADO, 1959, p. 18).

Como resultado não previsto pelo autor, a criação dessa instituição de 
desenvolvimento regional viria a estimular a transposição do seu modelo 
institucional para as demais regiões do país logo após golpe de 1964. É 
claro que com a ruptura institucional de 1964, Furtado foi obrigado a 
sair do país. Os rumos da política regional e de sua principal instituição 
à época passaram a ser conduzidos por orientações bem diferentes 
das originalmente idealizadas. Foram criadas nos governos militares a 
Superintendência para o Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) em 
1966 e a Superintendência para o Desenvolvimento do Centro-Oeste 
(Sudeco) em 1967, que teriam atribuições similares de facilitar a indus-
trialização e o financiamento de atividades agropecuárias nessas regiões. 

Tais superintendências tiveram papel relevante na configuração de 

5 O (mecanismo) Sistema 34/18 (recebeu tal denominação em função do art. 34 da Lei 
nº 3995/61 e do art. 18 da Lei nº 4239/63) surgiu como uma das alterações aos incen-
tivos fiscais concedidos às empresas privadas.
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um novo modelo de planejamento do desenvolvimento regional – cha-
mado de industrialização incentivada (GUIMARAES NETO, 1989) –, o 
qual permitiu que a indústria nacional, com matriz no Centro-Sul, viesse 
a se instalar nos mercados das três regiões que eram alvo de políticas 
regionais explícitas. O modelo institucional daria frutos nas décadas de 
1960 e 1970 ao estimular a localização industrial, de maneira preferen-
cial, nas grandes áreas metropolitanas da Amazônia (Manaus e Belém) e 
do Nordeste (Salvador, Recife e Fortaleza). 

Contudo, entraria em crise ao longo da década de 1980 em meio à 
longa depressão da economia brasileira. Nos anos 1990, as superinten-
dências foram reformuladas e transformadas em agências de desenvol-
vimento com objetivos, recursos orçamentários e humanos bem mais 
restritos. Permanecem, desde então, enfraquecidas e, em certo sentido, 
disfuncionais ante as regras do federalismo e do planejamento brasileiro 
pós Constituição Federal de 1988. 

4 O legado de Furtado para a questão regional hoje
Passados sessenta anos desde a apresentação do documento elaborado 
pelo GTDN ao governo JK e da criação da Sudene, muitas transforma-
ções ocorreram no país e na região ora em função das prescrições e do 
esforço institucional criado então, ora também por conta da orientação 
que a economia nacional tomou a partir das determinações dos governos 
militares, a partir de 1964. 

A historiografia econômica e política brasileira bem como uma ple-
tora de documentos de avaliação de políticas já fizeram extenso balanço 
sobre tais eventos, não sendo necessário aqui trazer detalhes. Contudo, 
vale ainda sublinhar inicialmente certos limites da herança imaginada 
por Celso Furtado. O processo de industrialização autônoma prefigu-
rado para o Nordeste, comandado por capitais regionais capazes de atrair 
desde atividades de bens salários até as de bens de capital, não ocorreu 
como previsto. 

O que de fato aconteceu foi um processo de integração da economia 
regional à nacional, em que esta última veio a redefinir o lugar da região 
na divisão de trabalho inter-regional. Como resultado houve ampla mo-
dernização produtiva, ainda que condicionada aos imperativos locacio-
nais de aproveitamento dos mercados regionais pelas empresas da região 
matriz.

A industrialização incentivada na região se caracterizou, de um lado, 
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pela implantação e consolidação de novos setores – como a indústria de 
bens intermediários (minerais metálicos e não metálicos, produtos de 
borracha, refino de petróleo e outros mais) – e, de outro lado, pela mo-
dernização de setores preexistentes, como a indústria têxtil e confecções, 
alimentos etc.6 A estrutura produtiva nordestina tornou-se mais conec-
tada a economias mais industrializadas do país como demandadora de 
insumos industriais e bens de capital, ao mesmo tempo que se manteve 
como fornecedora de produtos agropecuários e bens de consumo não 
durável. 

O ciclo econômico da nova estrutura produtiva da indústria incenti-
vada passou a apresentar dinâmicas bem próximas ao correspondente 
ciclo nacional – por sua vez comandado pela dinâmica da região mais 
industrializada. Fases de intenso crescimento econômico na região mais 
dinâmica provocam elevação do ritmo de crescimento no Nordeste, ora 
pela expansão da demanda de bens de consumo e de insumos regionais, 
ora pela ampliação do investimento produtivo da matriz em filiais regio-
nais. Na baixa do ciclo nacional, a economia regional também se ressente 
e passa a apresentar baixo crescimento, ainda que em vários períodos 
suas taxas tenham permanecido levemente mais acentuadas que o ob-
servado no plano nacional (GUIMARÃES NETO, 1989).

É fato que a completude do processo de integração da economia na-
cional, por óbvio, traria repercussões não desejadas sobre a trajetória fu-
tura do desenvolvimento nordestino – e também das regiões da Amazônia 
e do Centro-Oeste, que vieram a ser integradas à economia nacional em 
bases similares –, cujo entendimento se mostra crucial no momento de 
reelaboração das estratégias governamentais para tais regiões.

Sendo um processo de industrialização regional não autônomo, isto 
é, como ele se mostra dependente das decisões de investimento empre-
sarial realizadas na região de maior desenvolvimento, seu crescimento 
passou a depender de forças externas para se efetivar. A orientação das 
políticas de desenvolvimento regional visando alcançar, ou se aproximar, 
dos padrões de produto per capita médio nacional tornou-se uma tarefa 
de difícil obtenção, pois passou a depender essencialmente da forma e 
do ritmo com que a integração produtiva comandada pela região desen-
volvida (Sudeste) articula a região “problema” para crescer.

Com o propósito de organizar um balanço sobre possíveis avanços 
e limitações produzidos pelo esforço de industrialização, podem ser 

6 Ver, entre outros, os estudos de Magalhães (1983) e Guimarães Neto (1989).
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ressaltadas sobre a questão regional do Nordeste – e, com certa parci-
mônia, podem extrapoladas para a Amazônia e o Centro-Oeste – duas 
perspectivas analíticas para a compreensão da natureza dos resultados 
alcançados. Para tal, utilizarei a metáfora do “copo meio cheio ou meio 
vazio” para caracterizar elementos da evolução econômica regional no 
período em consideração. 

Esta metáfora sugere que há um certo impasse ou inconclusão acerca 
de um balanço definitivo sobre os resultados obtidos pelas políticas go-
vernamentais de desenvolvimento para a região. Tanto se pode adotar a 
perspectiva mais otimista de que transformações reais e consideráveis 
ocorreram, quanto se pode acalentar certo pessimismo e se encaminhar 
para aceitar a existência de insuficiência ou parcialidade nos resultados 
atingidos.

• A perspectiva otimista ou “o copo meio cheio”: a economia nordes-
tina transformou-se de tal maneira a partir da década de 1960 que 
paulatinamente superou sua dupla característica de ser estagnada 
e apresentar baixo ritmo de crescimento. As mudanças estruturais 
ocorridas – ainda que, sob determinadas perspectivas, sejam con-
sideradas insuficientes – contribuíram para que a região passasse 
a apresentar, de modo sustentado no tempo, taxas de crescimento 
econômico positivas e elevadas, deixando para trás seu passado 
de estagnação. Vejamos alguns números: entre 1960-2015, as taxas 
médias de expansão do Nordeste se mantiveram levemente acima 
das taxas do Brasil como um todo – para o produto interno bruto 
(PIB) total, de 4,13% e 4,09% ao ano (a.a.), respectivamente, e PIB 
per capita de 2,38% e 2,18% a.a. Ou seja, no longo prazo pós-1960, 
a economia regional apresentou capacidade de acompanhar – e até 
mesmo ultrapassar, em alguns períodos – o elevado crescimento 
econômico por que passava o país. Veja-se o seguinte:
a) Anos 1960-1980: a força do crescimento da economia regional 

não esteve descolada dos próprios ciclos econômicos nacionais. 
No período inicial de execução das políticas de incentivos fiscais 
regionais, entre 1960-1980 –  contemporâneo da aceleração da 
industrialização nas regiões Sudeste e Sul –  a região Nordeste 
apresentou crescimento econômico muito elevado, mas ainda 
abaixo da média nacional: para o PIB total, as taxas anuais para o 
Nordeste e Brasil foram, respectivamente, de 6,03% e 7,03%, com 
PIB per capita se expandindo ao ritmo de 3,77% e 4,55%;
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b) Anos 1980-2000: após a década de 1980, com a crise econômica 
nacional, as taxas refluem e a economia do Nordeste passa a apre-
sentar crescimento acima da média nacional. Nesse período, o 
PIB total do Nordeste e do Brasil cresceu a taxas de 2,32% e 0,25%, 
e o PIB per capita a taxas de 0,79% e 0,25%, respectivamente; e

c) Anos 2000-2015: mais recentemente, a região Nordeste mostrou, 
de novo, que pode continuar a crescer acima das médias nacio-
nais. As taxas anuais do PIB total para Nordeste e Brasil foram, 
respectivamente, de 3,47% e 2,6% e as do PIB per capita de 2,37% 
e 1,65%.

• A perspectiva pessimista ou “o copo meio vazio”: a renda ou pro-
duto per capita regional mantem-se em 2015 no patamar de 50% do 
valor nacional, cifra equivalente à observada em 1960 por Furtado, 
mesmo considerando o ritmo mais intenso de crescimento econô-
mico regional. O pouco êxito na redução da distância entre a peri-
feria e o centro quanto ao PIB per capita é evidente e constitui tarefa 
a ser ainda superada pelas novas gerações de elaboradores de polí-
ticas públicas, entre eles os economistas. 

Para se entender a razões para a persistência desse gap de renda/pro-
duto per capita as seguintes considerações devem ser observadas: 

• O problema da escala técnica e de densidade de capital na estru-
tura produtiva ou a escala da firma ou setor. A estrutura produtiva 
incentivada a se instalar no Nordeste cristalizou papéis específicos 
para a indústria ali instalada: i) o de produtora de bens de consumo 
leve e intermediários, com baixa intensidade tecnológica e relativa-
mente reduzida dimensão de capital investido, enquanto que na re-
gião mais desenvolvida foram implantadas as indústrias de bens de 
capital e bens de consumo, e intermediários tecnologicamente mais 
desenvolvidos; ii) o de absorvedora no seu mercado regional de pro-
dutos produzidos por filiais de empresas sediadas no Sudeste-Sul. 
Desse modo, seu raio de atuação ficou restrito à dimensão regional 
e sua escala de produção encontra-se permanentemente limitada. 
Não pode vender para as demais regiões nem para o exterior, pois 
cabe à matriz, com maior escala produtiva, realizar essas tarefas; 
e iii) o problema da limitação da renda salarial. A industrialização 
incentivada sempre contou, como elemento adicional de estímulo 
à localização, com o diferencial de baixos salários oferecidos pela 
região. Estudos recentes continuam a evidenciar a manutenção de 
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elevados diferenciais de salários entre os mesmos ramos de ativi-
dades no Nordeste e no resto do país, o que constitui fator limitante 
para a expansão do mercado de consumo regional, principalmente 
nos possíveis efeitos multiplicadores sobre a economia formal e até 
informal regional; 

• As limitações do nível de infraestrutura em geral. A região Nordeste, 
ainda nas décadas recentes, continua a apresentar deficit de oferta 
de infraestrutura em geral relativamente aos avanços na região 
Sudeste. Dadas as caraterísticas de indivisibilidade e longa matu-
ração do investimento, a capacidade regional de financiamento 
desse tipo de bem público evidencia-se mais restrita na região mais 
pobre. Quanto menor a oferta relativa de infraestrutura, menor o 
incentivo para a atração de investimentos privados;

• As restrições da pobreza e as ecológicas postas, em maior amplitude 
pelo semiárido devem ser motivo de aprofundada reflexão em qual-
quer estratégia a ser perseguida. No semiárido se encontram de ma-
neira mais acentuada os dramas regionais da pobreza rural crônica 
e as restrições ecológicas para a superação do desemprego genera-
lizado dos recursos humanos e de capital produtivo. Nas últimas 
duas décadas, os enfrentamentos realizados pela política federal 
tiveram rebatimentos muito transformadores na região por meio 
de mecanismos de transferências de renda a famílias (Programa 
Bolsa Família (PBF), Benefícios de Prestação Continuada (BPC) e 
aposentadorias rurais), investimentos em universalização do acesso 
a energia elétrica, habitação e segurança alimentar. São ações que 
ainda precisam ter continuidade e maior sinergia com as políticas 
regionais explícitas. Apesar dos avanços obtidos, a região Nordeste 
(mas também o Norte) continua com indicadores sociais e educa-
cionais em geral aquém das médias nacionais estabelecidas.

• Tais fatores aqui comentados não esgotam todas as possibilidades 
do enfrentamento das questões estruturais, mas podem ser vistos 
como principais orientadores visando a busca de explicações para 
alguns dos insucessos do modelo de desenvolvimento regional – a 
restrição da escala do mercado regional, a limitação representada 
pelo reduzido tamanho da massa salarial, os deficit de infraestru-
tura, e a questão social da pobreza em associação com o imperativo 
ecológico no semiárido –, pois confluem para que a renda per ca-
pita se encontre permanentemente retrasada quando comparada a 
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estruturas produtivas regionais mais capital intensivas e com níveis 
de salários mais elevados.

5 Desafios para a política regional no tempo presente
Evidências recentes estão confirmando que estratégia nacional de de-
senvolvimento lastreada na expansão industrial, prevalecente nas dé-
cadas de 1930-1980, chegou à exaustão. Desde a crise fiscal-financeira do 
Estado brasileiro dos anos 1980, os elementos de impulsão da indústria 
como motor do crescimento econômico encontram-se enfraquecidos. 
Na década de 1990, as reformas neoliberais com seus vetores macroe-
conômicos de predomínio de privatizações de empresas públicas, fa-
cilidades a movimentação (entradas e saídas) de capitais e restrições 
permanentes ao gasto público de caráter desenvolvimentista, levaram ao 
debilitamento das capacidades de atuação do estado nacional na elabo-
ração de políticas macroeconômicas, produtivas e regionais robustas e 
de longo prazo.

Esse novo e adverso contexto vem se caracterizando do ponto de vista 
da transformação da estrutura produtiva nacional por desindustriali-
zação precoce e expansão das atividades ligadas a recursos naturais na 
estrutura produtiva nacional das últimas duas décadas. As políticas re-
gionais de estímulo à industrialização vêm, em certo sentido, perdendo 
efetividade e eficácia, trazendo preocupações quanto à trajetória futura 
das disparidades regionais no Brasil.  

5.1 Desindustrialização e regressão produtiva
A participação do setor industrial no PIB nacional tem sido declinante 
nas últimas duas décadas e, em particular, a parcela relativa do valor adi-
cionado bruto (VAB) da indústria de transformação atingiu o patamar de 
12,0% do VAB total em 2014. Em 1995, essa mesma proporção foi de 18,6% 
do VAB nacional. Sem dúvida, parte do debate econômico voltou-se para 
o tema da desindustrialização e da paulatina transformação da economia 
brasileira de volta para a especialização em produtos primários. 

Na atual conjuntura, as teses que sugerem manter a ênfase em mu-
danças estruturais nas regiões a partir da indústria se enfraqueceram 
consideravelmente. De um lado, observa-se que vertentes de econo-
mistas alinhadas a posições mais liberais têm advogado que o processo de 
desindustrialização em curso deve ser visto como uma trajetória normal, 
o que se verifica já há algum tempo nas economias mais desenvolvidas da 
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Europa, do Japão e da América do Norte. Nessa interpretação do desen-
volvimento econômico, seria chegado o momento, para países de renda 
média como o Brasil, de centrar foco em atividades de serviços sofisti-
cados e ligados aos mercados internacionais (serviços tradeables). 

Noutro posicionamento estão os estudiosos que ainda creem que o 
motor do dinamismo econômico reside no desenvolvimento da atividade 
industrial. Sendo este um setor produtivo caracterizado pela existência 
de poderosas economias de escala, a produtividade e rentabilidade das 
atividades industriais tendem a ser mais elevadas que no restante da eco-
nomia. Nessa visão, as inter-relações setoriais para frente e para trás pro-
duzidas por esse setor se revelam ainda mais robustas que as existentes 
na chamada “economia de serviços”. 

No caso brasileiro, a política regional pensada por Furtado também 
teve como centro de sua estratégia a industrialização associada à moder-
nização das condições gerais da agropecuária nordestina. Os esforços de 
industrialização e modernização da economia regional se coadunavam 
com as reflexões que se faziam nas escolas da chamada economia do de-
senvolvimento, e se nutriam de formulações de autores como Kuznets, 
Kaldor e Hirschman. Nos tempos atuais, em que o país mostra sinais 
de desindustrialização precoce e indesejada, a política regional precisará 
necessariamente reavaliar a forma e a intensidade com que se dedica a 
criar condições para a mudança estrutural via aplicação de recursos na 
indústria. 

Na contramão do processo de redução do tamanho e relevância da in-
dústria na estrutura produtiva nacional, é fato, entretanto, que a descon-
centração territorial da atividade industrial continua a ocorrer na escala 
nacional. As regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, por exemplo, am-
pliaram substancialmente sua participação no valor da transformação in-
dustrial (VTI) da indústria de transformação nacional entre 1996 e 2015, 
mesmo em meio a um contexto de perda do dinamismo da indústria.

Na região Norte, a indústria de transformação passou de 3,4% do total 
nacional do VTI setorial em 1996 para 4,6% em 2015. A região Nordeste 
teve evolução mais satisfatória, passando de 8,2% em 1996 para 10,9% 
em 2015. E, por fim, a região Centro-Oeste aumentou sua participação de 
2,6% para 6,1% entre, respectivamente, 1996 e 2015 (MONTEIRO NETO 
e SILVA, 2018). 

A política produtiva federal operada pelo BNDES, bem como a po-
lítica regional brasileira no período 2003/2015, sem dúvida, contribuiu 
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para que atividades industriais continuassem se instalando em regiões 
de menor desenvolvimento econômico. Contudo, alguns passos adicio-
nais poderiam ser dados no sentido do aumento da eficácia dos recursos 
disponibilizados. Esses passos têm a ver com a ampliação do índice de 
densidade produtiva, o que é o mesmo que buscar incrementos de pro-
dutividade setorial por meio de intensificação das ligações e encadea-
mentos intersetoriais.

A capacidade de internalização de processo produtivos numa dada 
firma, indústria ou território por ser captada pelo índice de densidade 
produtiva (IDP), entendido como razão entre o VTI – a parcela da pro-
dução efetivamente realizada dentro do processo de produção – e o 
valor bruto da produção industrial (VBPI), que inclui a importação de 
insumos e equipamentos necessários para a realização da produção. Sua 
expressão é dada por IDP = VTI/VBPI, e quanto maior (menor) a parcela 
do VTI vis-à-vis o VBPI maior (menor) será a densidade produtiva exis-
tente numa dada indústria. 

A situação atual do IDP para a indústria de transformação brasileira 
tem trajetória de perda de densidade com os valores atingindo 46,2% em 
1996 e 41,0% em 2015. A situação nas regiões-alvo da política regional 
explícita para 1996 e 2015, respectivamente, é a seguinte: Norte: 44,9% e 
37,8%; Nordeste: 45,3% e 42,5%; Centro-Oeste: 36,5% e 35,5%. Nas duas 
outras regiões mais industrializadas, o quadro em 1996 e 2015 é similar: 
Sudeste: 47,7% e 41,9%; e Sul: 43,7% e 40,5% (MONTEIRO NETO, SILVA 
e SEVERIAN, 2019). 

Esses dados remetem para a ideia de que há forças que atuam sobre 
a indústria de transformação no território nacional, contribuindo para o 
surgimento de um vetor de perda da densidade produtiva pela ampliação 
da parcela da produção gerada fora do sistema econômico nacional, uma 
vez que a queda do IDP é generalizada em todas as regiões. A política 
regional, nesse contexto perverso, poderia contribuir, adicionalmente, 
por meio de foco especial de seus instrumentos, para incentivar uma tra-
jetória produtiva alternativa capaz de operar maior geração interna de 
valor. 

5.2 Reorientação no uso dos fundos constitucionais de 
financiamento (FCFs)
Durante o processo de elaboração da Constituição Federal de 1988, a ga-
rantia de recursos, na forma de FCFs das regiões Norte (FNO), Nordeste 
(FNE) e Centro-Oeste (FCO), para o suporte ao desenvolvimento 
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produtivo guardou o espírito das políticas furtadianas. Desde sua criação 
e implementação esses FCFs passaram a se constituir em principais me-
canismos de financiamento de atividades produtivas nas regiões de 
aplicação. 

São recursos que apresentam uma trajetória crescente no tempo 
e estão constituindo importante fundo de poupança pública para o fi-
nanciamento do investimento empresarial nas três regiões. A utilização 
dos FCFs, contudo, encontra-se por lei limitada a empréstimos ao setor 
privado, não podendo, desse modo, financiar o setor público na reali-
zação de obras de infraestrutura sem as quais o capital privado não terá 
incentivos a se apropriar.

5.3 Infraestruturas 
A deficiência na dotação de infraestrutura em regiões de baixo desenvol-
vimento, como é o caso do Nordeste, tem sido uma restrição importante 
para estímulo à localização de empreendimentos privados. Se na década 
de 1970 e até meados de 1980 o governo federal pôde realizar vultosos 
investimentos infraestruturais em energia, portos, aeroportos e rodo-
vias, nas décadas seguintes os mecanismos de financiamento não conse-
guiram ser ativados a contento (MONTEIRO NETO, 2005). 

Sabe-se que o gasto em investimento público governamental pode ser 
distribuído numa carteira diversa de tipologias de gasto, como em obras 
em hospitais, escolas, creches etc, – isto é, no atendimento de infraestru-
turas sociais – e até mesmo em obras relacionadas a melhorias das con-
dições para os empreendimentos produtivos, como portos, aeroportos, 
estradas etc. No período pós-2000, não somente o investimento público 
em geral do governo federal foi reduzido, mas também o dos governos 
estaduais nessa região e nas demais áreas que eram alvo de políticas re-
gionais explícitas.

No primeiro caso, do investimento federal, estimativas para os anos 
2001, 2005, 2010 e 2013 apontam o seguinte para a relação investimento/
PIB regional do Nordeste: 2,5%, 1,9%, 1,5% e 1,5%, respectivamente. O 
gasto federal em investimento reduz-se ao longo do período investigado 
e parece permanecer no patamar de 1,5% nos últimos anos. 

No que tange à capacidade de investimento dos governos estaduais, 
esta não apenas é baixa como tem sido estruturalmente limitada nas úl-
timas duas décadas. Em 2000, a proporção do investimento público es-
tadual de todos os nove estados da região Nordeste relativamente ao PIB 
regional foi de 1,7%. Em 2005, houve redução de se nível para 1,2% do PIB 
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regional. Em 2010, apresentou aumento para 2,0%, ano de aceleração do 
crescimento da economia brasileira. Entretanto, em 2013, voltou para o 
patamar de 1,7% em 2013. Em 2015 a proporção do investimento estadual 
caiu para a baixa cifra de 1,0% do PIB regional.7

Em conjunto, o investimento público total das duas esferas gover-
namentais no Nordeste –  governos federal e estaduais – representou 
a fração de 4,2% do PIB regional em 2000. Nos anos seguintes, o nível 
se estabeleceu em 3,1% em 2005, 3,5% em 2010 e 3,2% em 2013. Embora 
não tenha sido possível obter as estimativas para anos posteriores a 2013, 
dada a crise econômica nacional a partir de 2015 até o presente momento, 
a tendência é de queda de mais ou menos 50% do nível estabelecido até 
2013, dada a severidade do colapso fiscal que se abateu sobre as contas 
públicas no país. Ou seja, se espera que depois de 2015 os percentuais 
conjuntos de investimentos dos governos federal e estaduais na região se 
estabeleçam próximo a 1,6% do PIB regional.

Aceitando-se, de modo otimista, a hipótese de que parcela do inves-
timento público (federal e estadual) destinada a obras de infraestrutura 
ligadas à atividade produtiva deve se limitar a, no máximo, 50% do gasto 
público total nos anos presentes (2000-2013), isso significaria um nível 
de despesa pública em torno de 0,8% do PIB regional como apoio à me-
lhoria e/ou ampliação da dotação regional de infraestrutura em geral.  

Depreende-se, assim, que o esforço de gasto público em infraestru-
tura tem sido uma fração reduzida de recursos numa modalidade em que 
a região apresenta deficit bem consideráveis. Cabendo, nesse contexto, 
uma oportunidade para um papel mais ativo da política regional no 
sentido de reorientar seus instrumentos mais relevantes, os FCFs, para 
atender parte do financiamento de projetos de infraestrutura ora pri-
vados, ora públicos, ora, ainda, na forma de parceiras público-privadas, e 
até mesmo consórcios públicos estaduais e municipais. 

5.4 Atividades industriais 
O setor industrial não tem se apresentado como o principal demandador 
de recursos da política regional. Essa afirmação deve ser observada com 

7 Estimativas do investimento público federal elaboradas por Nelson Zackseski da 
Dirur/Ipea com base dados oficiais do Ministério do Planejamento.  Estimativas do 
investimento público estadual elaboradas pelo autor com base em dados do Sistema 
de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (Siconfi) da Secretaria 
do Tesouro Nacional (STN) do Ministério da Fazenda (MF).
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mais atenção que a comumente dada. Tem sido frequente associar como 
alvo preferencial da recepção de recursos dos FCFs as atividades indus-
triais e, desse modo, imputar possíveis fracassos ou ineficiência da apli-
cação dos recursos à indústria. 

Entretanto, os dados observados para o período de vinte anos entre 
1995 e 2015 mostram que a indústria não foi o setor que mais captou re-
cursos dos FCFs e até mesmo tem ficado apenas no patamar de 20% do 
total da demanda por financiamento. 

Para um total acumulado de recursos mobilizados entre os três fundos 
(FNO, FNE e FCO) no período citado no valor de R$ 272,6 bilhões (va-
lores reais de 2015), as atividades agropecuárias demandaram 46,9% do 
total; o setor de comércio e serviços ficou com 25,2% no mesmo período; 
a indústria obteve 19,8% do total; e atividades de infraestrutura (cons-
trução civil, energia e serviços de utilidade pública) totalizaram 8,1% 
(IPEA, 2019). 

Essas informações, obtidas a partir de dados brutos enviados pelos 
bancos públicos gestores dos FCFs, apontam para um quadro em que 
a aplicação dos recursos tem se orientado mais para setores produtivos 
cujas relações intersetoriais (capacidade de estímulos para a frente e para 
trás) bem como a produtividade técnica são menores que na indústria.8 

Desse modo, se de um lado o perfil de aplicação dos FCFs cristalizado 
no período 1995-2015 contribui para a diversificação produtiva, de outro 
lado não tem estrategicamente buscado fortalecer os efeitos dinâmicos 
superiores que atividades industriais operam sobre diversos ramos da 
cadeia produtiva a eles associados, inclusive sobre as atividades agrope-
cuárias e os chamados serviços produtivos. 

8 Uma literatura considerável sobre os efeitos multiplicadores intersetoriais aponta 
que são os setores de indústria que mais dinamizam a economia. Estudo recente de 
Marconi, Rocha e Magacho (2016), utilizando a metodologia de insumo-produto, 
aponta que os setores de petróleo e produtos químicos se revelaram aqueles com 
maior capacidade de indução sobre encadeamentos em outros setores da economia 
brasileira. Noutra ponta, com menor poder de indução, estão os setores de commo-
dities agrícolas, serviços modernos, serviços empresariais e serviços de utilidades 
públicas. Para autores desse estudo, estratégias de crescimento baseadas em com-
modities agrícolas e/ou serviços modernos apresentariam baixo poder de indução 
setorial. O crescimento econômico advindo desse tipo de impulso tende a ser restrito 
e de baixo fôlego. Contudo, a dinâmica tende a ser mais robusta quando setores in-
dustriais e, particularmente, as atividades de refino e processamento de petróleo são 
motor de propulsão do crescimento.
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6 Conclusões: herança e fortuna
O entendimento das formas estruturais que comandam a economia 
brasileira sempre foi o ponto central do empreendimento intelectual de 
Furtado. No seu livro Formação Econômica do Brasil, essa orientação 
teórica ganhou relevo e descortinou características essenciais dos pro-
cessos de expansão e crise dos vários complexos agroexportadores desde 
o período colonial até o início da República – portanto, desde a etapa de 
trabalho escravo compulsório até a transição para o trabalho assalariado. 
Também trouxe à superfície os entraves provocados por estruturas de 
propriedade da terra e dos meios de produção altamente concentradas 
em poucos produtores, e esclareceu como a existência da mão de obra es-
crava se transformava em impossibilidades para a expansão de mercados 
internos nas economias regionais. 

De sua experiência sobre o papel das economias regionais na estrutu-
ração de uma economia nacional com fracas articulações inter-regionais 
e intersetoriais, foi possível uma reflexão apurada e ao mesmo tempo 
original para o seu tempo. Tal reflexão propunha que as disparidades de 
desenvolvimento entre regiões de um mesmo país também deveriam ser 
atacadas por uma estratégia de alteração na estrutura produtiva regional, 
valendo-se para tal do impulso industrializante. 

Sem dúvida, esse padrão de atuação da política regional com ênfase 
em estímulo e consolidação de um processo de industrialização para o 
caso do Nordeste brasileiro transformou-se num marco de orientação 
governamental e foi emulado para a Amazônia e o Centro-Oeste. A des-
peito das insuficiências notadas em avaliações recentes sobre o sentido 
e os resultados da modernização industrial nessas regiões, as estruturas 
produtivas regionais modificadas pela política ganharam impulso e per-
mitiram que as regiões se atrelassem ao ritmo de crescimento da eco-
nomia nacional. 

Para além de seu papel como intelectual e pensador, Celso Furtado 
fez parte de um grupo de intelectuais e profissionais do serviço público 
que em meados do século XX deu enorme contribuição ao desenho ins-
titucional que configurou o Brasil moderno. Sua atividade intelectual 
sempre esteve marcada pela ideia da singularidade da formação nacional 
e da possibilidade de o país trilhar um caminho próprio no concerto 
das nações desenvolvidas. Não por outra razão que em momento cru-
cial da vida nacional, na década de 1950, um esforço de aprimoramento 
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institucional guiou as formulações de estratégias de desenvolvimento. 
De fato, entre as décadas de 1950 e 1960, importantes instituições 

públicas foram criadas para implementar estratégias de desenvolvi-
mento – entre elas, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social (BNDES), o Banco do Nordeste do Brasil (BNB), o Banco Central 
do Brasil (BC), o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq), a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior (Capes), a Sudene e tantas outras. Furtado esteve próximo 
ou foi, ele próprio, propositor de algumas dessas experiências, em parti-
cular de um novo arranjo institucional para a atuação federal na política 
regional, com a criação da Sudene à frente. Nesse sentido, ele deixou um 
grande legado institucional para a nação – a Sudene e sua história de 
planejamento do desenvolvimento regional.

Passadas tantas décadas, a reflexão sugerida aqui é que o legado deve 
inspirar as gerações atuais e futuras para a ideia de que o desenvolvi-
mento de uma nação e de uma região não é uma fatalidade dada pelo 
mercado, isto é, determinada por condições exógenas internacionais. 
Existe, pelo contrário, um grande espaço para que as nações reelaborem 
suas estruturas econômicas, políticas e institucionais em busca de novas 
trajetórias para seu desenvolvimento inclusivo e sustentado. 

A preocupação com o modelo de desenvolvimento centrado na dinâ-
mica externa – característica “genética” da economia colonial brasileira 
que retornou à ativa nas décadas recentes por meio da orientação para a 
produção de commodities exportáveis – retornou ao rol dos problemas 
nacionais. O país se encontra numa transição produtiva em direção à de-
sindustrialização, especialização em atividades intensivas em recursos 
naturais e mão de obra de baixa remuneração, preso numa armadilha de 
baixa ou média renda per capita. 

De maneira atualizada, a economia brasileira parece retornar para pa-
drões produtivos sem capacidade endógena de crescimento, tal como no 
período que se estendeu da época colonial até os anos 1930. O mercado 
interno nacional, nesse contexto adverso, tende a permanecer limitado; 
estímulos da demanda externa sobre produtos locais apresentam fraca 
reverberação intersetorial e inter-regionalmente. 

As lições de pensadores como Celso Furtado sobre as fontes do cresci-
mento econômico endógeno a longo prazo, bem como suas proposições 
de arranjos institucionais adequados às necessidades de cada momento 
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histórico, para a implementação de políticas tornam-se tanto mais ne-
cessárias quanto mais a sociedade brasileira fracassa quando incorre em 
estratégias repressoras das escolhas coletivas e democráticas.
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