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NOTAS SOBRE O AUTOR 

Otamar de Carvalho nasceu, em 1937, no Município de Senador 
Pompeu, Estado do Ceará, localizado numa das áreas mais inten-
samente afetadas pelas secas nordestinas. Seu pai (Otávio) era um 
artesão de ofícios variados (sapateiro, carpinteiro, marceneiro) e sua 
mãe (Maria Stela), mãe mesmo. Em 1946, mudou-se para Fortaleza 
com a finalidade de estudar. Seu curso secundário foi feito no Liceu do 
Ceará, no período 1948-1955. Posteriormente (1957), entrou para a 
Escola de Agronomia da Universidade Federal do Ceará, graduando-se 
em 1960.

No período 1956-1960, dedicou grande parte de seu tempo a 
atividades teatrais, passando neste sentido por boas experiências 
junto a vários grupos de teatro amador, cabendo destacar as realiza-
das no Teatro Escola do Ceará e no Teatro Universitário do Ceará, que 
exerceram grande influência em sua vida.

Graduado em agronomia, começaria sua vida profissional 
como extensionista agrícola, trabalhando na Associação Nordestina 
de Crédito e Assistência Rural de Pernambuco-ANCARPE, por pouco 
mais de um ano, no Município de Belém do São Francisco, situado às 
margens do Rio São Francisco. Esse trabalho, além de propício a um 
melhor conhecimento da realidade rural do Nordeste, não deixou de 
funcionar como uma necessária volta às origens.

Como a maioria dos nordestinos, embora com anel no dedo, 
sonhou com as possibilidades do Estado de São Paulo. Por isso largou 
o Sertão do São Francisco, em 1962, dirigindo-se para a grande cidade. 
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Mas logo se deu conta de que um regresso à terra constituía a melhor 
opção, particularmente tendo em vista a oportunidade que a SUDENE 
lhe oferecera de participar da experiência pioneira de colonização ini-
ciada pelo Projeto de Povoamento do Maranhão, que representava um 
dos elementos básicos da política de redistribuição espacial da popula-
ção regional, concebida por aquela Instituição.

Em 1963, deixou o Maranhão para fazer um curso sobre 
Desenvolvimento Econômico, em Recife. Dessa data até 1972 con-
tinuou trabalhando na SUDENE, na Capital pernambucana. Suas 
atividades durante esse decênio relacionaram-se a trabalhos de pla-
nejamento agrícola e de planejamento regional. Aproveitou sua 
permanência em Recife para fazer o curso de economia, concluído em 
1969, na Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal 
de Pernambuco. Cumpria assim uma vontade antiga, ao mesmo tempo 
em que ampliava suas possibilidades profissionais.

Na SUDENE, exerceu as funções de assessor do Superintendente 
e de Diretor da Assessoria Técnica da Autarquia (período 1970-1972). 
Em 1972, foi requisitado pelo Ministério do Interior-Minter, a con-
vite de Henrique Brandão Cavalcanti, Secretário-Geral do Ministério, 
para trabalhar em Brasília, onde se encontra até hoje. Junto àquele 
Ministério desempenhou as funções de Secretário-Geral-Adjunto para 
Assuntos de Pesquisa e Programação e de Secretário de Planejamento 
e Operações, Secretaria na qual permaneceu até março de 1979. 

De 1979 a 1980 ocupou o cargo de Secretário de Agricultura e 
Abastecimento do Ceará, no Governo Virgílio Távora. 

Fez o Doutorado em Economia pela Universidade Estadual de 
Campinas-Unicamp, em São Paulo, no período de 1980 a 1985, defen-
dendo tese em dezembro de 1985.

Integrou a equipe do IPLAN-IPEA, em 1985, onde permaneceu 
até 1986. Como Coordenador de Planejamento Regional do IPLAN-
IPEA, coordenou os trabalhos do capítulo dedicado ao desenvolvimento 
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regional e urbano do I Plano Nacional de Desenvolvimento da Nova 
República (I PND-NR), para o período 1986-1990.

Colaborou com o Programa Nacional de Irrigação-PRONI, no 
período 1986-1988, e foi responsável pela elaboração de vários dos 
seus planos e programas, com destaque para o Plano Quinquenal de 
Irrigação (1990-1995).

Foi Coordenador de Planejamento da Companhia de 
Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba-Codevasf de 
1990 a 1992, ano em que se aposentou do serviço público federal. 
Nessa última empresa foi técnico de 1977 a 1992. 

Atua, presentemente, como consultor independente, tendo 
trabalhado para instituições como a Organização das Nações 
Unidas para Alimentação e Agricultura-FAO (Food and Agriculture 
Organization of the United Nations), Programa das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento-PNUD, Organização dos Estados Americanos-
OEA, Organização das Nações Unidas para a a Educação, a Ciência 
e a Cultura-UNESCO (United Nations Educational, Scientific and 
Cultural Organization), Instituto Interamericano de Cooperação 
para a Agricultura-IICA (Inter-american Institute for Cooperation 
on Agriculture, Departamento Nacional de Obras Contra as Secas-
DNOCS, Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste-SUDENE, 
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do 
Parnaíba-Codevasf, Agência Nacional de Águas-ANA, Conselho de Altos 
Estudos e Assuntos Estratégicos da Assembleia Legislativa do Estado 
do Ceará, Centro de Gestão de Estudos Estratégicos-CGEE, vinculado 
ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação-MCTI, e para empresas 
privadas como a Concremat Engenharia e a Ibi Engenharia.

É Membro Titular da Academia Brasileira de Ciência Agronômica-
ABCA, desde 2013.

 Casou-se em 1963 com Ana Maria Matos Carvalho,  psicana-
lista, com quem vive até hoje (2014). Têm dois filhos: André Felipe 
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(casado com Patrícia) e Alexandre (casado com Flávia) e cinco netos – 
Felipe, Miguel e Ivan (filhos de André Felipe e Patrícia) e Luíza e Laura 
(filhas de Alexandre e Flávia) –que valorizam e alegram suas vidas.




