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Resumo: 

 

As décadas de 1950 e 1960 foram períodos de intensos conflitos sociais e políticos no 

Nordeste brasileiro, que vislumbrava uma possível modificação em sua estrutura política, 

social e econômica engessada a séculos. Entretanto, o Golpe de 1964 interrompeu essa 

possibilidade de mudança. No contexto da Ditadura civil-militar, muitos brasileiros, entre 

os quais estava Celso Furtado, tiveram seus direitos políticos cassados. Em virtude disso, 

este trabalho mapeou as distintas interpretações de Celso Furtado sobre a participação da 

elite agrária nordestina nos momentos históricos antecedentes ao Golpe e, além disso, 

buscou investigar de que maneira a Ditadura influenciou a sociedade nordestina ao longo 

de seus 21 anos. Para tal, resgatou-se, sobre essa temática, os elementos centrais das se-

guintes obras de Furtado: A Pré-Revolução Brasileira; Dialética do Desenvolvimento; A 

Operação Nordeste; Obstáculos políticos ao crescimento econômico; Brasil: da República 

Oligárquica ao Estado Militar; Seca e Poder: entrevista com Celso Furtado; Os Ares do 

Mundo; Cultura e Desenvolvimento em Época de Crise; A Fantasia desfeita; O Brasil pós 

milagre; e, por fim, O golpe de 1964 e o Nordeste. 

I – Introdução 

Celso Furtado contribuiu substantivamente para o entendimento do desenvolvi-

mento brasileiro, especialmente para o da região Nordeste. Ele problematizou a realidade 

dessa população, que estava mergulhada no mais profundo subdesenvolvimento em me-

ados do século XX, e atuou politicamente em projetos governamentais como a Operação 

Nordeste e a Sudene (Superintendência para o Desenvolvimento do Nordeste), imple-

mentados nas décadas de 1950-60 e cujo o enfoque era (em princípio) a melhoria na qua-

lidade de vida dos nordestinos, especialmente aqueles que enfrentavam as dificuldades 

do sertão. 

                                                 
1 Doutoranda em Desenvolvimento Econômico no Instituto de Economia da Unicamp.  
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No entanto, a participação de Furtado na política e no andamento desses projetos 

foi abruptamente interrompida durante os 21 anos da Ditadura Militar (1964-1985). Esse 

período histórico foi marcado pela opressão à população brasileira pobre residente no 

campo. Em específico, o Nordeste sofreu essa opressão de forma exacerbada, em parte, 

devido a sua estrutura agrária concentrada, que também serviu como pretexto (ainda que 

indiretamente) às articulações do Golpe2. Após essa tomada de poder, a região foi taxada, 

pelo governo plutocrático, como particularmente perigosa e, por isso, foi alvo de medidas 

repressivas para conter os trabalhadores do campo3, os quais estavam organizados pelos 

sindicatos rurais e pelo movimento das Ligas Camponesas. Nos primeiros anos da Dita-

dura, como consequência dessa política militar, inúmeros sindicatos foram interditados, 

o campesinato sofreu constantes ameaças e os pleitos sociais foram, pouco a pouco, de-

sarticulados4. 

O Golpe de 1964 também levou ao exílio uma parcela significativa de intelectu-

ais que pensavam soluções para os problemas do Brasil, como no caso de Celso Furtado. 

Durante o seu exílio no Chile e depois na França, ele realizou uma interpretação autônoma 

da conjuntura interna e externa do período antecedente ao golpe e, posteriormente, esten-

deu suas análises para todo o período do governo ditatorial brasileiro. Em virtude disso, 

o presente trabalho procura analisar as interpretações e as contribuições de Celso Furtado 

sobre a participação da elite agrária nordestina no Golpe Militar e no governo ditatorial. 

Para tal, resgatou-se elementos centrais dos textos que discorreram sobre esse tema: A 

Pré-Revolução Brasileira; Dialética do Desenvolvimento; A Operação Nordeste; Obstá-

culos políticos ao crescimento econômico; Brasil: da República Oligárquica ao Estado 

Militar; Seca e Poder: entrevista com Celso Furtado; Os Ares do Mundo; Cultura e De-

senvolvimento em Época de Crise; A Fantasia desfeita; O Brasil pós milagre; e, por fim, 

O golpe de 1964 e o Nordeste. 

 

II - O Nordeste pré Golpe de 1964  

 

Para entender o cenário social, político e econômico do Nordeste no século XX 

é necessário realizar uma breve análise histórica da formação dessa região, uma vez que, 

esta esteve ligada as necessidades do capital mercantil europeu em expansão no século 

                                                 
2 Celso Furtado. Entrevista. O Estado de São Paulo. 4 mar. 2004.  
3 Denis A Bernardes. Octávio Ianni e a Questão Nordeste. In: LIMA, Marcos Costa (org.). A Sociologia crítica de 

Octavio Ianni: Uma homenagem. Recife: UFEPE. 2005, p, 40-41. 
4 Celso Furtado. Seca e Poder entrevista com Celso Furtado. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo. 1998. 
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XVI. A busca por novos produtos, por parte das potências capitalistas, o Império Portu-

guês em particular, criou os fatores dinâmicos que permitiram as correntes migratórias 

para a Colônia na América portuguesa, que tinha como objetivo através da ocupação, 

assegurar a posse territorial e garantir o comércio monopolístico entre a metrópole e a 

Colônia. Dentro desse cenário, o Nordeste foi o primeiro espaço da colônia explorado 

economicamente por meio do sistema de plantations. Essa atividade foi associada com a 

pecuária extensiva, típica das regiões sertanejas e baseada no regime de subsistência que 

surgiu para atender certas demandas da economia principal (agroexportadora). Apesar 

das diferenças entre esses setores, ambos apresentaram uma característica singular: o 

crescimento extensivo, através da incorporação de terras e de mão-de-obra, que ocorria 

sem mudança nos custos de produção5. Tais atividades sempre requereram grandes por-

ções de terra e que, por conta disso, acentuaram a tendência, desde o final do século XV, 

à formação e à concentração de renda e poder dos grandes proprietários6.  

Assim, a herança colonial agroexportadora do complexo nordestino impregnou 

naquela região uma dinâmica especifica de acumulação que tinha na demanda externa a 

principal válvula expansionista da economia regional. Essa herança foi reproduzida ao 

longo dos séculos subsequentes, reafirmando a estrutura produtiva baseado na concentra-

ção de renda e de terra, na monocultura voltada para a exportação e uma agricultura de 

subsistência aliadas com a imposição de um sistema político baseado no clientelismo. 

Todas essas características se tornaram elementos de dominação seculares que foram cen-

trais e impossibilitaram que as grandes massas de trabalhadores rurais tivessem acesso à 

terra, o que, por conseguinte, também enfraqueceu o processo de desenvolvimento eco-

nômico regional.  

Para Furtado, os condicionantes históricos, brevemente apresentados acima, 

contribuíram para a permanência do Nordeste como região agroexportadora de produtos 

primários e importadora de produtos manufaturados7, sem mudanças significativas em 

sua “base produtiva”. Assim, para o autor, as raízes dos problemas do Nordeste do século 

XX estavam diretamente associadas à história da ocupação do espaço geográfico, uma 

vez que, desde o século XVI, prevaleceu uma economia de exportação concentradora de 

renda, como toda economia de exportação, ou seja, só crescia a medida que a demanda 

externa permitia que crescesse8.  Nos anos 50 do século XX, essa relação foi recriada com 

                                                 
5 Celso Furtado. Op. Cit. p. 101-112. 
6 Para maiores informações sobre a História Colonial do Nordeste ver Formação Econômica do Brasil.  
7 Celso Furtado. A Pré-Revolução Brasileira. Rio de Janeiro, RJ: Fundo de Cultura. 1962. 
8 Celso Furtado. A Pré-Revolução Brasileira. Rio de Janeiro, RJ: Fundo de Cultura. 1962, p 20. 
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o centro-sul do país. Havia se constituído, no interior da economia brasileira, uma divisão 

geográfica de trabalho que replicava as relações entre as metrópoles industrializadas, for-

necedoras de produtos manufaturados, e as colônias, fornecedoras de matéria prima. 

Nessa relação a economia nordestina era prejudicava imensamente e consequentemente 

agravava ainda mais o seu quadro de subdesenvolvimento.  Assim, o Nordeste chegou na 

década de 1960 com 25 milhões de habitantes e entre os mais baixos níveis de desenvol-

vimento de toda a América Latina, comparável somente ao Caribe, ao Paraguai e a Bolí-

via9  

Outra singularidade regional estava diretamente relacionada às suas caracte-

rísticas climáticas: a falta de chuva aliada a elevadas temperaturas. Com o passar do 

tempo, essas características tornaram a região um polo de atração de políticas públicas 

que visavam resolver os problemas da seca. As principais ações imediatistas eram a aber-

tura de açudes e de estradas e a distribuição de alimentos para as comunidades carentes. 

No entanto, essas políticas públicas realizadas pelos governos federais, ou mesmo esta-

duais, pouco a pouco, se tornaram essencialmente predatórias porque as elites locais se 

apropriavam delas em benefício próprio. Assim, Furtado argumentava que o problema do 

Nordeste não era a seca em si mesma, conforme alegavam essas elites, mas que o pro-

blema provinha, sim, das idiossincrasias social, econômica e política estruturadas há sé-

culos.  

Era, normalmente, através do controle das verbas destinadas pelo governo 

federal ou estadual que essa oligarquia regional agia em favor de seus próprios interesses 

e se fortalecia continuamente ao usar o dinheiro público para realização de obras em be-

nefício próprio, fosse em suas propriedades ou ao exercer posições de mando local. Essa 

estrutura política, segundo o autor, ocorria principalmente porque essa sociedade estava 

assentada no processo de manutenção de um dado padrão de organização social autoritá-

rio, personalista e clientelista. Tais características fizeram com que o Nordeste evoluísse 

para o quadro de subdesenvolvimento no qual se encontrava na segunda metade do Século 

XX. Esse subdesenvolvimento, somado a uma estagnação local, ficava latente quando 

comparado ao desenvolvimento econômico e industrial de outras regiões do pais, como o 

Sudeste. 

                                                 
9 Furtado. A operação Nordeste. Rio de Janeiro, RJ: Ministério da Educação e Cultura, Instituto Superior de Estudos 

Brasileiros, 1959. p. 20. 
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Tais características, ao longo do tempo, suscitaram a emergência de uma massa 

de pequenos agricultores despossuídos de terra e de máquinas agrícolas. Esses agriculto-

res vendiam sua força de trabalho aos “fazendeiros” da região e também estavam submis-

sos aos mandos e desmandos desses mesmos fazendeiros que coordenavam a política lo-

cal. As crianças, que nasciam em uma família de trabalhadores pobres, eram inseridas 

nesse precário mercado de trabalho a partir dos oito anos de idade, o que, por conseguinte, 

excluía-as das oportunidades de alfabetização e de ascensão à cidadania efetiva. Essa 

grande massa constituía, nos termos de Furtado, uma espécie de “subcidadânia”, mais 

próxima dos antigos escravos do que da população civil10.  

Todos esses fatores fizeram com que durante os anos de 1950 eclodissem ex-

pressivos conflitos e movimentos oriundos do campo, especialmente na zona da mata, os 

quais contribuíram para a formação da Liga Camponesa.  Furtado ressaltou que foram as 

más condições de vida dos trabalhadores do campo, impostas pela classe proprietária (de 

terras e de engenhos), o elemento fundamental para a o surgimento dos líderes locais que 

atuaram com o objetivo de ‘fomentar a tomada de consciência dos interesses comuns” 

desses trabalhadores que naquele período viviam abaixo do nível de subsistência. Diante 

dessa realidade socioeconômica, as Ligas Camponesas articulavam o campesinato nor-

destino para conquistar direitos trabalhistas, por exemplo11. Essas reivindicações, no en-

tanto, contradiziam os interesses da burguesia latifundiária local, ou seja, qualquer inici-

ativa de modificação estrutural na composição dessa sociedade tendia a suscitar grandes 

resistências12. Assim, para Furtado, na lógica do desenvolvimento Nordestino, o pro-

blema agrário ocupava a posição central13, portanto, era necessário eliminar as estruturas 

sócias de cunho “semifeudal”, que ainda prevaleciam naquela região. Para isso, era pre-

ciso lutar contra as ações da oligarquia nordestina que agiam para garantir seus interesses 

e tentavam impedir a eclosão das forças sociais e das políticas que visavam a transforma-

ção da estrutura14. 

Foi diante desse cenário que Celso Furtado atuou na política e no governo atra-

vés de projetos como a Operação Nordeste e a Sudene. Implementados nas décadas de 

1950-60, tais projetos tinham como principais objetivos conceber incentivos fiscais para 

                                                 
10 Celso Furtado. Dialética do Desenvolvimento. Rio de Janeiro, RJ: Fundo de Cultura. 1964 p. 171. 
11 Celso Furtado. Dialética do Desenvolvimento. Rio de Janeiro, RJ: Fundo de Cultura. 1964 p, 146-47. 
12 Celso Furtado. Dialética do Desenvolvimento. Rio de Janeiro, RJ: Fundo de Cultura. 1964 p, 138. 
13 Celso Furtado. A Pré-Revolução Brasileira. Rio de Janeiro, RJ: Fundo de Cultura. 1962, p 53. 
14 Celso Furtado. Dialética do Desenvolvimento. Rio de Janeiro, RJ: Fundo de Cultura. 1964 p, 138. 
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os investimentos naquela região, transformar as estruturas arcaicas e possibilitar o desen-

volvimento regional. Em princípio, esses projetos transformariam as estruturas da região 

e diminuiriam as disparidades regionais. Segundo Furtado, o assistencialismo e as obras 

emergenciais contra as secas, que prevaleciam desde o século XIX, precisavam ser subs-

tituídos por uma política de reformas estruturais e de estímulo a atividades compatíveis 

com as especificidades da região. Tratava-se, antes de tudo, de criar uma economia resis-

tente às secas, de organizar uma agricultura adaptada ao meio ambiente, de deslocar a 

fronteira agrícola na direção de terras mais úmidas, de garantir o abastecimento de ali-

mentos das cidades e de promover a industrialização. Com a implantação destas medidas, 

possivelmente, ocorreria um aumento da produção e, por conseguinte, um aumento da 

exportação para o Centro-Sul e para o exterior, o que permitiria uma quantidade crescente 

de manufaturas de consumo e de bens de capital, exigidos para o desenvolvimento. As-

sim, estariam dados os elementos necessários para desenvolver a região através da indus-

trialização, uma vez que, o aumento de investimentos industriais absorveria a massa tra-

balhadora ociosa15.   

No entanto, o contexto social, político e econômico do início da década de 

1960 acirrava as dificuldades do então presidente da República, João Goulart, para go-

vernar. Nesse contexto, especialmente a partir de 1963, articulou-se uma ampla coaliza-

ção de forças internas e externas que se mostrou contrária e insatisfeita com as políticas 

populistas de Goulart, o que culminou no Golpe civil-militar de 1964. A instalação dos 

militares no poder indicava, desde os primeiros momentos, que se quebrou o estado de 

direito e que se instaurou um Estado de exceção no Brasil. A Ditadura Civil-militar, atra-

vés dos Atos Institucionais (AIs), cassou os direitos políticos de pessoas rotuladas como 

comunistas, subversivas e perigosas, repreendeu os movimentos populares, cercou os 

meios de comunicação, fechou sindicatos, perseguiu todos aqueles que se manifestaram 

contrariamente ao golpe.   

 

III – O longo exílio e as interpretações de Celso Furtado sobre a Ditadura civil-mi-

litar no Brasil 

 

O exílio político brasileiro foi uma das consequências do aparato violento uti-

lizado pelo regime militar. Esse banimento atingiu indistintamente homens, mulheres, 

                                                 
15 Furtado. A operação Nordeste. Rio de Janeiro, RJ: Ministério da Educação e Cultura, Instituto Superior de Estudos 

Brasileiros, 1959. p.32-33. 



7 

 

crianças, jovens e adultos que saíram do país, em virtude de terem se tornado alvos da 

ditadura e da repressão16. Dentre eles, estava Celso Furtado, que teve seu nome incluído 

no primeiro Ato Institucional (AI-1) e, consequentemente, teve seus direitos políticos 

cassado por 10 anos. Nesse contexto de turbulência e negação de direitos políticos, Fur-

tado foi o único que saiu do Brasil com o aporte de um passaporte diplomático. Isso acon-

teceu devido a sua participação como membro do Conselho Interamericano da Aliança 

para o Progresso17. Seu primeiro destino foi Santiago, no Chile, onde o mesmo realizou 

uma série de conferências e palestras a pedido do Instituto Latino-Americano do Plane-

jamento Econômico e Social, ligado a Cepal. Após um tempo no Chile, Furtado foi para 

os Estado Unidos onde pretendia seguir carreira acadêmica. No entanto, não estava livre 

das pressões exercidas pelo governo brasileiro que tentava cercar sua circulação interna-

cional. Outra problemática em relação a sua estadia nos Estados Unidos estava direta-

mente relacionada ao ceticismo internacional em relação a sua teoria sobre a problemática 

do subdesenvolvimento18. Nesse período de estadia nos Estados Unidos Furtado não pu-

blicou nenhum texto de significativa relevância política sobre o contexto de 1964. 

 Em 1965, Furtado fixou residência na França, onde lecionou na Universidade de 

Paris, à qual permaneceu ligado até 1985 (com períodos de ensino e pesquisa em outros paí-

ses)19. Em Paris ele continuou seus estudos sobre a conjuntura econômica, social, política 

no qual o Brasil e, especialmente, o Nordeste se encontravam nos períodos anteriores ao 

Golpe de 1964. Além disso, Furtado realizou uma primeira interpretação sobre os possí-

veis condicionantes que levaram ao Golpe. Essas reflexões foram materializadas em seu 

primeiro texto político, após seu exílio, em “Obstáculos políticos ao crescimento econô-

mico”, publicado na Revista Civilização Brasileira20. Para Furtado, o processo de indus-

trialização ocorrido nas três décadas anteriores, em algumas regiões do Brasil e especial-

mente no Sudeste, possibilitou a emergência de empregos, o que atraiu mão de obra oci-

                                                 
16 Imaculada Spigolon Nima. As noites da ditadura e os dias de utopia... : o exílio, a educação e os percursos de Elza 

Freire nos anos de 1964 a 1979. Campinas, SP : [s.n.], 2014. Tese de Doutorado.  
17 Furtado. A Fantasia Desfeita. 2 ed. Rio de Janeiro. Terra e Paz. 1988, p, 200. 
18 Renata Bianconi. Estagnação latino-americana e estratégia brasileira de desenvolvimento: análises do início do 

exílio de Celso Furtado. Artigo Apresentado no XI Congresso brasileiro de História Econômica e 12 Congresso Con-

ferência Internacional de História de Empresas. 
19 Renata Bianconi. Estagnação latino-americana e estratégia brasileira de desenvolvimento: análises do início do exílio 

de Celso Furtado. Artigo Apresentado no XI Congresso brasileiro de História Econômica e 12 Congresso Conferência 

Internacional de História de Empresas. 
20 Esse texto foi apresentado por Furtado em uma conferência realizada em Londres. “ Political Obstacles to the Eco-

nomic Development of Brazil, em 1964. Posteriormente, o texto foi publicado na Revista Civilização Brasileira, V. I, 

n. I, 1965. Om o título “obstáculos políticos ao crescimento econômico”.  
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osa do campo, causou, por isso, um aumento da população urbana e suscitou, enfim, cer-

tas modificações na estrutura social do país. Em 1964, por exemplo, a população brasi-

leira chegava a 80 milhões, dos quais 35 milhões viviam nas cidades. Essa população 

urbana apresentava um grau de alfabetização superior a população rural. Por conta disso, 

ocorreu um deslocamento do centro dinâmico das atividades políticas, principalmente em 

relação ao processo eleitoral21. Essa massa urbana heterogênea, pouco a pouco, negociou 

seu voto, com grupos “populistas”, em troca de melhorias nas condições de vida22.   

Esse processo de industrialização foi feito em concordância com os interesses 

de grupos ligados a velha agricultura de exportação, pois o poder continuava nas mãos 

das classes tradicionais que demonstravam aptidão para absorver os dirigentes industriais. 

No entanto, as instituições políticas não corresponderam a evolução e transformação da 

estrutura social, uma vez que a classe dominante tradicional ocupava uma posição privi-

legiada na luta pelo controle delas. O sistema federativo concentrava grande força política 

no senado, que era influenciado, de forma decisiva, pelos pequenos estados agrícolas e 

pelas regiões mais atrasadas. Assim, estes e estas colocavam o poder legislativo nas mãos 

de uma minoria da população do país que habitava regiões onde os interesses dos latifun-

diários exerciam poder incontestável23.  Nessas regiões, as indústrias surgiram dentro do 

próprio quadro da velha economia agrícola, herdado da herança paternalista. No Nor-

deste, por exemplo, as fábricas têxteis foram implantadas, muitas vezes, na zona rural ou 

em pequenas cidades isoladas no interior24.  

  Diante desse cenário, Furtado constatou que o mais profundo conflito in-

terno do Brasil era a disputa entre as velhas estruturas no Congresso, representadas pelos 

grupos ligados ao setor primário exportador, que ocupavam o centro da luta política e 

tornavam impraticável a execução de qualquer programa coerente que partisse do execu-

tivo. Por outro lado, existia uma pressão das massas urbanas por melhorias nas condições 

de vida. Diante dessa conjuntura, o governo não conseguia realizar uma política de de-

senvolvimento porque era barrado por um por uma parcela de políticos conservadores, 

retrógrados e latifundiários, que compunham a bancada do congresso25. Para Furtado, em 

                                                 
21 Celso Furtado. Obstáculos políticos ao crescimento econômico. In:  Revista Civilização Brasileira, V. I, n. I, 1965. 

p, 136 
22 Celso Furtado. Obstáculos políticos ao crescimento econômico. In:  Revista Civilização Brasileira, V. I, n. I, 1965. 

p,141 
23 Furtado. Obstáculos políticos ao crescimento econômico. In:  Revista Civilização Brasileira, V. I, n. I, 1965. p,138. 
24  Furtado. Obstáculos políticos ao crescimento econômico. In:  Revista Civilização Brasileira, V. I, n. I, 1965. p,137 
25 Furtado. Obstáculos políticos ao crescimento econômico. In:  Revista Civilização Brasileira, V. I, n. I, 1965. p,144. 
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uma primeira interpretação, foi a existência desse conflito que pôs em cheque o funcio-

namento das instituições e criou as condições favoráveis à ação militar.  

Já em outro texto, também escrito nos primeiros anos do exílio, intitulado 

Brasil: da República Oligárquica ao Estado Militar e publicado posteriormente em Bra-

sil: Tempos Modernos26, Furtado deu continuidade à sua reflexão sobre os setores pre-

ponderantes, que “fizeram frente” aos processos de resistência e aos processos de mu-

dança, e reafirmou a participação dos setores arcaicos (latifúndio, por exemplo) nesse 

processo. No entanto, diferentemente da primeira análise, divulgada no texto denominado 

Obstáculos políticos ao crescimento econômico em Brasil: da República Oligárquica ao 

Estado Militar, ele argumentou que o golpe foi concretizado devido a uma aliança dos 

grupos oligárquicos com a classe média urbana e com as forças armadas, ainda tinha a 

proteção de países imperialistas27. 

Furtado postulou um possível caminho pelo qual o Brasil seguiria após o 

Golpe: a forma de governo imposta pelos militares acarretaria em um retrocesso do pro-

cesso de industrialização em favorecimento ao retorno da economia alicerçada no setor 

primário, o que o autor denominou de “pastorização” (desenvolvimento pastoril) da soci-

edade brasileira. O desenvolvimento teórico em torno da ideia de “pastorização” origi-

nalmente surgiu com o estudo do modelo econômico, concebido pelos Estado Unidos, 

para auxiliar a Alemanha após a Segunda Guerra Mundial. Na Alemanha, esse modelo 

foi inviabilizado devido a indisponibilidade de terras e pelo número populacional daquele 

país (mais de 200 habitantes por quilômetros quadrados). No caso do Brasil, como havia 

abundância de terras ainda não utilizadas, para Furtado, existia o risco de tal modelo ser 

imposto no país. Assim, Furtado “previu” que as políticas públicas dos militares estariam 

baseadas na revalorização do setor primário, o que, consequentemente, geraria um cres-

cimento das exportações desse setor conciliado com o crescimento do consumo de pro-

dutos importados. Além disso, com essa proposta de “pastorização’, possivelmente tam-

bém ocorreria a extensão dos latifúndios e da pecuária. As áreas voltadas para a agricul-

tura de subsistência seriam naturalmente empurradas pelo latifúndio para as regiões mais 

distantes dos centros urbanos, o que, consequentemente também acarretaria na elevação 

dos preços dos alimentos28. 

                                                 
26Furtado. Brasil: da República Oligárquica ao Estado Militar. In: Brasil: Tempos Modernos; 2 ed. Rio de Janeiro. 

Terra e Paz. 1977 
27 Furtado. Brasil: da República Oligárquica ao Estado Militar. In: Brasil: Tempos Modernos; 2 ed. Rio de Janeiro. 

Terra e Paz. 1977, p, 18. 
28 Furtado. Brasil: da República Oligárquica ao Estado Militar. In: Brasil: Tempos Modernos; 2 ed. Rio de Janeiro. 

Terra e Paz. 1977, p, 17. 
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Já as áreas urbanas sofreriam redução de investimentos públicos e privados, 

particularmente no setor industrial, que se desenvolveria de forma diminuta. Isso conse-

quentemente também diminuiria o processo de migração para as áreas urbanas, uma vez 

que a mão de obra tenderia a ser absorvida no campo. Assim, a economia, possivelmente, 

se expandiria horizontalmente em grandes áreas no interior com um lento crescimento do 

rural e urbano, especialmente em relação a produtos manufaturados de escala industrial29. 

Furtado entendia que, nesse novo modelo, os conflitos sociais tenderiam a serem reduzi-

dos drasticamente. No entanto, também seria praticamente abortado o processo de desen-

volvimento industrial. Apesar dessas convicções, com o passar dos anos, o próprio Fur-

tado observou os desdobramentos dos governos militares e concluiu que o modelo de 

“pastorização” não era aplicável ao caso brasileiro e boa parte das suas suposições não se 

confirmaram. Assim, nas obras posteriores, a ideia de “pastorização” no Brasil desapare-

ceu por completo de seu arcabouço analítico. 

 Com o processo da Ditadura Militar em curso, Furtado realizou novas análi-

ses sobre o golpe de 64 e os desdobramentos da Ditadura na sociedade, na economia e na 

política. Em A Fantasia Desfeita, publicado em 1989, considerado um segundo volume 

de memórias do autor, Celso Furtado novamente analisou a situação do Nordeste nas dé-

cadas de 1950 e 1960 e identificou novos elementos que contribuíam para o Golpe de 

1964. Para isso, ele partiu dos aspectos históricos e os colocou como centrais na formação 

e na manutenção do padrão de domínio político excludente e autoritário que perpassava 

os séculos. No entanto, durante as décadas de 1950 e início da década de 1960, surgiram 

possibilidades de alterações dessa estrutura. Essas possibilidades ocorreram, em parte, 

devido as novas configurações das forças sociais representadas pela formação das Ligas 

Camponesas, pela mudança de posição da igreja católica – que deixou de servir as oligar-

quias locais para começar a apoiar as reivindicações de pequenos agricultores pobres30 –

pela formação de sindicatos rurais e também pela maneira como os governos populistas 

optavam por governar – pois potencializavam os movimentos e demais organizações so-

ciais em troca de apoio público para se legitimarem e se manterem no poder.  

Um quinto fator que provocava tensões nessa sociedade estava diretamente 

relacionado a atuação do próprio Celso Furtado que, desde o final da década de 50, atuava 

na construção de políticas que desenvolvessem o Nordeste – uma tentativa para superar 

                                                 
29 Furtado. Brasil: da República Oligárquica ao Estado Militar. In: Brasil: Tempos Modernos; 2 ed. Rio de Janeiro. 

Terra e Paz. 1977, p, 17. 
30 Furtado. A Fantasia Desfeita. 2 ed. Rio de Janeiro. Terra e Paz. 1988, p, 35 
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o subdesenvolvimento regional. Entre os projetos e documentos propostos por Furtado 

estão: o Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste (GTDN), o Conselho 

do Desenvolvimento do Nordeste (CODENO), a Operação Nordeste e a Superintendência 

do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene). Esta última, que foi criada como uma autar-

quia subordinada diretamente ao presidente da República, visava promover e coordenar 

o desenvolvimento da região e tinha como superintendente Celso Furtado31.  Para avançar 

com esses projetos, especialmente com a Sudene, Furtado contou com a ajuda de todos 

os presidentes da república daquele período – Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros e João 

Goulart – e também buscou apoio financeiro nos Estados Unidos – reuniu-se, em julho 

de 1961, com o presidente Kennedy e com o senado norte americano para expor seu plano 

de desenvolvimento econômico e social para o Brasil e, em especial, para o Nordeste. 

Embora Furtado aceitasse a ajuda financeira norte americana para colocar em prática os 

projetos propostos, ele ressaltava que o povo brasileiro estava consciente de seus proble-

mas e que os mesmos deveriam ser discutidos e resolvidos somente por brasileiro, sem 

sofrer pressões e influencias externas32.  

No contexto da Guerra Fria, os Estado Unidos estavam “preocupados” com o 

rumo que a América Latina poderia tomar e, em especial, com o movimento das Ligas 

Camponesa e a situação do Nordeste. Era com o objetivo de amenizar esses problemas 

que os Estados Unidos “apoiavam os governos latino americanos que adotassem políticas 

de desenvolvimento incorporadoras de autenticas reformas estruturas, inclusive e especi-

almente a agrária, e se orientassem para a adoção de formas adequadas de planeja-

mento”33. Embora, em um primeiro momento, o Brasil e os Estado Unidos estavam alia-

dos para resolver os problemas do Nordeste, após o assassinato do presidente Kennedy, 

somado a “síndrome de Cuba”, essa aliança foi abalada. Isso porque os Estados Unidos 

tornaram suas políticas externas mais conservadores e começaram a atuar diretamente no 

Nordeste por meio da implementação de ações imediatistas: como a abertura de chafarizes 

nas áreas de favelas, a perfuração de poços, a canalização de água e, especialmente, a 

implantação da “casa do trabalhador”, que claramente tinha o objetivo diluir a força dos 

sindicatos e das Ligas Camponesas. Nesse contexto, segundo Furtado, os objetivos da 

Sudene estavam em desacordo com os objetivos das autoridades norte-americanas, uma 

vez que, a “Sudene não acreditava que a chave para melhorar a produção era conseguir 

                                                 
31 Furtado. A Fantasia Desfeita. 2 ed. Rio de Janeiro. Terra e Paz. 1988. 
32 Furtado. A Fantasia Desfeita. 2 ed. Rio de Janeiro. Terra e Paz. 1988, p, 113-117 
33 Furtado. A Fantasia Desfeita. 2 ed. Rio de Janeiro. Terra e Paz. 1988, p, 188. 
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melhor saúde, melhores escolas e melhores condições sociais, mas sim, que os problemas 

sociais do Nordeste eram resultado da baixa renda e que o ataque adequado a tais proble-

mas consistia em elevar a renda”34. 

Além disso, segundo Furtado, um relatório de subcomissão da “Comissão de 

Relações Exteriores da Câmara de Deputados americana, explicitou que as autoridades 

americanas se consideravam no direito de contrapor-se e sobrepor-se as autoridades bra-

sileiras (no caso a Sudene) para alcançar seus objetivos de “deter a subversão no hemis-

fério””. Esse impasse só foi resolvido no início de 1964, quando os americanos convida-

ram Furtado para participar do Comitê Internacional da Aliança para o Progresso (CIAP). 

Esse fato, na interpretação do próprio Furtado, foi uma possível tentativa de retomar parte 

da aliança iniciada por ele com o Presidente Kennedy, antes do assassinato do mesmo, ou 

porque (possivelmente) era interessante para a Aliança ter o Furtado como aliado (o autor 

não forneces maiores esclarecimentos sobre esse último aspecto). Assim, Furtado se tor-

nou funcionários dos EUA35, o que lhe permitiu, no contexto do exílio, conseguir um 

passaporte diplomático para sair do Brasil após a consolidação do golpe.  

É provável que, no contexto da Guerra Fria, Celso Furtado acreditava que 

uma aproximação com os Estado Unidos seria a melhor via para solucionar os problemas 

estruturais do Nordeste, uma vez que ele se mostrava combativo ao socialismo implan-

tado em Cuba e também aos ideais marxistas – que no início da década de 1960 ganhavam 

força, especialmente entre os jovens nordestinos. Com objetivo de dialogar com a juven-

tude, Furtado escreveu, Dialética do Desenvolvimento, uma monografia de seis capítulos, 

escrita em 1964, em que buscava quebrar um tabu em torno do marxismo clássico, des-

mistificar o conceito de luta de classes e a abordagem das transformações sociais por 

métodos revolucionários36. No entanto, seus escritos possibilitaram distintas interpreta-

ções, especialmente entre os meios de comunicação que aproveitavam para utilizar, de 

forma midiático, o referido texto. De certo modo, seu combate enfático ao marxismo e ao 

socialismo contribuíram para que Furtado, em A fantasia Desfeita, expressasse certo des-

prezo em relação a forma como os trabalhadores rurais pobres se organizavam e posicio-

navam diante das greves e demais embates políticos que aconteciam entre trabalhadores 

e proprietários, especialmente os usineiros:  

 

                                                 
34 Furtado. A Fantasia Desfeita. 2 ed. Rio de Janeiro. Terra e Paz. 1988, p, 131.  
35 Furtado. A Fantasia Desfeita. 2 ed. Rio de Janeiro. Terra e Paz. 1988, p, 180. 
36 Furtado. A Fantasia Desfeita. 2 ed. Rio de Janeiro. Terra e Paz. 1988, p, 180.  
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“Os camponeses, entusiasmados com as vitórias logradas, presta-

vam-se a todas as formas de encenação. Apareciam armados de 

foice, aqui e ali, para “apoiar” as greves e coisas similares. Havia 

algo de patético naquela coorte de homens esquálidos, maltrapi-

lhos, exibindo uma arma cuja eficácia desaparecera com a inven-

ção da pólvora”37.  

 

De acordo com essa passagem, Furtado parece não concordar com a forma de 

luta dos trabalhadores rurais. Além disso, ele parece ignorar que o movimento das Ligas 

Camponesas se tornou um amplo instrumento de organização de luta desses trabalhado-

res. Os problemas do Nordeste se tornavam objeto de reportagens na imprensa nacional 

e internacional (na qual ele próprio ajudou na organização de uma reportagem que seria 

divulgada nos EUA, mas que foi considerava subversiva para ser transmitida no Brasil). 

Em outro contexto, quando Furtado teve oportunidade de conversar com Che Guevara, 

no encontro da Aliança para o Progresso, e este se mostrou conhecedor da situação do 

Nordeste e admirador de Francisco Julião, Furtado observou que o líder cubano absorveu 

uma visão mística de Francisco Julião e das Ligas Camponesas:  

 

[...] Ele imaginava as ligas camponesas como vigorosas organi-

zações de massa, capacitada para colocar em xeque qualquer ini-

ciativa da direita visando modificar a relação de forças em bene-

fício próprio. Superestimava Julião como líder e como organiza-

dor, e subestimava as estruturas de poder enraizadas secularmente 

no Nordeste. A ideia que eu fazia de Julião era muito distinta: um 

homem sensível e poeta, sujeito a crises psicossomáticas periódi-

cas, capaz de perder o rumo por uma mulher, mais um advogado 

astuto e brilhante do que um líder capaz de dirigir as massas e 

nações violentas38.  

 

Observa-se nesse sentido que, na concepção de Furtado, nem o modelo Cu-

bano e nem mesmo o movimento das Ligas eram a solução mais adequada para solucionar 

os problemas do Nordeste, uma vez que, segundo ele, a compatibilização entre a indus-

trialização e os crescimentos social e econômico só seria concretizada dentro de um pro-

cesso democrático. Assim, era com esse viés que Furtado atuava como superintendente 

da Sudene. Contudo, tais objetivos eram contrários aos interesses das oligarquias agrárias 

nordestinas que faziam resistência no cenário político e contavam com uma expressiva 

bancada no Congresso Nacional. Essas forças conservadoras sempre tentavam derrotar 

                                                 
37 Furtado. A Fantasia Desfeita. 2 ed. Rio de Janeiro. Terra e Paz. 1988, p, 174. 
38 Furtado. A Fantasia Desfeita. 2 ed. Rio de Janeiro. Terra e Paz. 1988, p, 118. 
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qualquer mudança que pudesse ameaçar seus interesses e privilégios. Nesse sentido, não 

era somente a oligarquia agrária nordestina que buscava impedir o avança das políticas 

da Sudene, havia uma forte organização política do setor agrário paulista que começava 

a se preocupar com as ações da Sudene e como esta poderia no futuro influenciar as po-

líticas públicas39. 

Para Furtado, essas resistências, por parte dos setores oligárquicos, ficaram 

ainda mais claras quando chegou ao seu conhecimento (revelação feita por uma alta pa-

tente do exército) que a indicação para a cassação dos seus direitos políticos foi realizada 

pelo coronel José Costa Cavalcanti. Este era deputado federal e, possivelmente, participou 

da organização do Golpe em 64. Segundo Furtado, Cavalcanti possuía ligação direta com 

proprietários de terras e usineiros do Nordeste. Assim, para ele, Cavalcanti foi um “moço 

de recado” dos oligarcas do açúcar que viam em Furtado uma ameaça aos seus privilé-

gios40. 

De fato, a construção de um novo Nordeste, proposta por Furtado, só aconte-

ceria dentro de uma sociedade democrática e de direito, com a participação efetiva da 

sociedade e diversos grupos com distintos interesses sociais e econômicos. Com o golpe 

de 64 e com as políticas realizadas nos 21 anos de Ditadura Militar que seguiram, foram 

destruídas todas as possibilidades de modificações estruturais. A Ditadura interrompeu 

um processo de mudança social que circunstâncias muito particulares haviam permitido 

florescer. 

 

V – A Ditadura Militar e as novas diretrizes para o Nordeste  

 

No início da década de 80, o Nordeste, de modo geral, continuou sendo um tema 

central nas análises de Celso Furtado. O autor retomou algumas das problemáticas já tra-

tadas, como o subdesenvolvimento e os problemas fundiários, em obras anteriores e in-

corporou novos elementos diretamente relacionados às opções de governabilidade adotas 

pelos militares, bem como analisou de que maneira essa governabilidade influenciou a 

sociedade nordestina. Suas interpretações partiram dos indícios históricos concretos e dos 

reflexos da Ditadura Militar no Nordeste. 

                                                 
39 Furtado. A Fantasia Desfeita. 2 ed. Rio de Janeiro. Terra e Paz. 1988. 
40 Furtado. A Fantasia Desfeita. 2 ed. Rio de Janeiro. Terra e Paz. 1988, p, 199.  
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As modificações institucionais introduzidas após 64 foram articuladas de 

acordo com o interesse de grupos específicos. No caso do setor agrícola, ocorreu um con-

siderável avanço da mecanização apoiado em generosos subsídios governamentais. No 

período compreendido entre 1965 e 1976, o número de tratores por mil hectares cultiva-

dos no Brasil subiu de 3,1 para 7,2. Uma das consequências dessa rápida mecanização foi 

a redução do emprego rural e a manutenção de baixos salários, ambas possíveis devido 

as condições de abundante mão-de-obra no campo. Além disso, todos esses aspectos con-

tribuíram para aumentar a desigualdade social e a concentração de renda nas mãos de uma 

pequena minoria.  De modo geral, os efeitos dessa política foram perversos para a grande 

massa de trabalhadores residentes no campo41. 

O empenho do Estado em financiar e difundir o progresso técnico na agricul-

tura realizou transformações pautadas na perspectiva de racionalização da produção. Um 

dos desdobramentos desse incentivo, a partir de 1975, foi o estreitamento das relações 

entre o campo e a indústria, através dos complexos industriais. Esses complexos tornaram 

o setor rural mecanizado, transformaram-no, com isso, em um ramo produtor semelhante 

ao industrial e inseriram-no na cadeia produtiva. O setor agrário, por conseguinte, tornou-

se dependente da compra de matérias primas (fertilizantes, sementes, implementos) para 

a produção de mercadorias (soja, cana-de-açúcar) destinadas a outros ramos de produção 

(ração animal, combustível)42. 

Especificamente no Nordeste, o governo militar instaurou políticas agrárias 

com o intuito de tornar os estabelecimentos rurais mais resistentes às fortes estiagens 

características da região, pois cerca de 10 milhões de pessoas eram anualmente atingidas 

por esse efeito climático43. Para contornar essa intempérie, os militares investiram em 

infraestrutura (maquinários, galpões) e no alargamento do sistema de crédito e de coope-

rativismo, através de políticas como o Polo nordeste, o Projeto Sertanejo, o CODEVASF, 

o DNOCS, a criação da Embrapa Semiárido e o Instituto do Café (IBC)44. Todos esses 

projetos, entretanto, foram destinados apenas às propriedades devidamente regulamenta-

das, ou seja, os pequenos ocupantes foram, devido às exigências legais impostas pelas 

medidas, impedidos de receber o auxílio porque não tinham condições econômicas de 

legitimar as suas terras. No livro Cultura e Desenvolvimento em Época de Crise, Furtado 

observou que as políticas de modernização agrária realizadas durante o governo militar 

                                                 
41 Furtado. O Brasil Pós-milagre. 4. Ed. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1981, p, 86. 
42 Angela Kageyama, 1990: 113-115 
43Celso Furtado. Seca e Poder entrevista com Celso Furtado. São Pulo: Editora Fundação Perseu Abramo. 1998, p, 21 
44 Conforme objetivos do I e II Plano Nacional de desenvolvimento (PND) 
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propiciaram um considerável crescimento econômico para a região do Nordeste. Possi-

velmente, poucas regiões do terceiro mundo alcançaram, em pouco espaço de tempo, uma 

taxa de crescimento elevada e uma significativa participação do investimento no produto 

interno bruto, o que traduz um considerável esforço de acumulação45. 

Entretanto, todas essas condições contribuíram para que o Nordeste aden-

trasse a década de 1980 como um caso exemplar de um mau desenvolvimento46. Em en-

trevista concedida no ano de 1982, Furtado salientou que os programas governamentais 

do regime militar possibilitaram que, em épocas de seca, o gado fosse todo salvo devido 

à presença dos financiamentos de açudes e de caminhões pipas. A população de baixa 

renda, no entanto, não favorecida por esses recursos, continuou seu drama social, especi-

almente o dos habitantes do Semiárido Nordestino47. O próprio Furtado reconheceu que, 

naquele período, ocorrera melhoramentos no setor de energia e de transporte. No entanto, 

esse crescimento econômico não engendrou um aumento no salário real e nem mesmo 

melhorias na vida da população48.  

Enfim, em seu último artigo, O golpe de 1964 e o Nordeste, publicado em 2004, 

um pouco antes de sua morte, Furtado ressaltou que o Nordeste acumulou o maior atraso 

social do país e que o golpe militar de 64 aniquilou as possibilidades de reconstrução das 

estruturas agrárias e sociais. Seus efeitos foram catastróficos, com consequências que se 

prolongam até os dias atuais. Para Furtado, o regime militar cometeu o crime de liquidar 

com a prática da democracia e condenou, pelo menos duas gerações a desconhecer, senão 

menosprezar, os instrumentos políticos que permitem o verdadeiro desenvolvimento das 

sociedades. Para os nordestinos em particular, seu dano foi ainda mais nefasto, pois in-

terrompeu o processo de construção de um novo projeto social, político e econômico que 

estava em curso naquela região49. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
45 Furtado. Cultura e Desenvolvimento em Época de Crise. Rio de Janeiro. Paz e Terra. 1984. p. 67. 
46 Furtado. Cultura e Desenvolvimento em Época de Crise. Rio de Janeiro. Paz e Terra. 1984. p. 67. 
47 Celso Furtado. Seca e Poder entrevista com Celso Furtado.  São Pulo: Editora Fundação Perseu Abramo. 1998 p, 26 

a 42.  
48 Furtado. Cultura e Desenvolvimento em Época de Crise. Rio de Janeiro. Paz e Terra. 1984. P, 66. 
49 Celso Furtado. O golpe 1964 e o Nordeste. Cadernos do Desenvolvimento, Rio de Janeiro, v. 7, n. 11. 215 



17 

 

Considerações finais 

 

Os condicionantes históricos do Nordeste brasileiro, ao longo do tempo, forma-

ram naquela região uma sociedade assentada em um padrão de organização social clien-

telista, autoritária e personalista. Essas características suscitaram a emergência de uma 

massa de agricultores despossuídos de terra que ficaram à mercê do controle da oligarquia 

regional. No entanto, durante as décadas de 1950 e início da década de 1960, surgiram 

possibilidades de alterações dessa estrutura. Essas possibilidades ocorreram, em parte, 

devido as novas configurações das forças sociais e também pela emergência de projetos 

que tinham como objetivo modificar as estruturas sociais, política e econômica daquela 

região.  Dentre esses projetos estava a Sudene, que tinha como objetivo principal promo-

ver o desenvolvimento regional. Para isso, Furtado contou com o apoio dos presidentes 

da República. Furtado também buscou apoio financeiro nos Estados Unidos para conse-

guir colocar em prática todos os objetivos da Sudene. Observa-se, nesse sentido, que, na 

concepção de Furtado, nem o modelo Cubano e nem mesmo o movimento das Ligas 

Camponesas eram a solução para os problemas do Nordeste, uma vez que, segundo ele, 

a compatibilização entre a industrialização e os crescimentos social e econômico só seria 

concretizada dentro de um processo democrático.  

Entretanto, o Golpe de 1964 interrompeu essa possibilidade de mudança pro-

posta pela Sudene. No contexto da Ditadura civil-militar, muitos brasileiros, entre os 

quais estava Celso Furtado, tiveram seus direitos políticos cassados. Em virtude disso, 

Furtado foi exilado do Brasil. Nesse exílio ele realizou distintas interpretações sobre o 

Golpe e sobre a forma de governabilidade adotas pelos militares. Ao longo de suas inter-

pretações sobre esse evento histórico, Furtado mudou de opinião em relação a algumas 

problemáticas. No entanto, manteve a mesma opinião em relação aos reflexos da Ditadura 

Militar no Nordeste. Para ele a Ditadura foi nefasta, especialmente para a população po-

bre, uma vez que rompeu com um processo de construção de um novo projeto social, 

político e econômico que estava em curso. Ao longo das obras analisadas, Furtado ressal-

tou diversas vezes que o Golpe rompeu com a construção de um projeto de Nordeste, no 

entanto, a forma como o autor apresentou esses argumentos nos seus textos, especial-

mente em  A Fantasia Desfeita, permite que o leitor especule sobre quais possibilidades 

de projeto para o Nordeste o autor está se referindo, uma vez que a obra permite a inter-

pretação de que para Furtado a única maneira para promover o desenvolvimento seria 

através dos projetos liderados pela Sudene, a qual ele era superintendente.       
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