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RESUMO 

 

 

Estuda-se o pensamento de Eloy de Souza (1873-1959), que 

deixou uma produção intelectual significativa no âmbito jornalístico, cultural e 

político sobre o Nordeste e os dilemas das secas. Através do método de 

análise de conteúdo, investiga-se o discurso jornalístico e literário, buscando 

compreender a elaboração e/ou reiteração de categorias, de representações 

e de valores; verifica-se como se deu a constituição do pensamento político e 

quais as principais vertentes; analisa-se o discurso parlamentar, presente em 

intervenções no plenário, participação em comissões e em projetos, 

particularmente na área temática das secas. Constata-se que sua obra é 

construída numa perspectiva política e ideológica inserindo interesses da 

burguesia latifundiária e comercial nordestina e dos seus estratos políticos, 

no interior do bloco histórico de poder agrário-industrial que tem como foco 

de irradiação a "região" do café representada politicamente pelas oligarquias 

paulista e mineira. Nesse sentido, emergem duas categorias cruciais: as 

secas e o sertanejo, como a síntese do homem nordestino e brasileiro, com 

sua capacidade de resistência e adaptação e esforço criador num ambiente 

adverso, que Eloy de Souza passou a inserir no discurso político. Porém, a 

visão que passa do “sertanejo sofredor”, expressa idealização de um estilo de 

vida que corresponde a uma dominação tradicional, a qual pretende que seja 

reproduzida. Embora buscasse a solução para a seca através da 

modernização da economia mediante a adoção de métodos avançados como 

a irrigação, sua preocupação voltava-se para a conservação da hegemonia 

política econômica e cultural dessa elite. Assim, a inquietação com o 

processo de integração dos setores subalternos, justifica seu discurso 

consensual, harmônico como intelectual orgânico da burguesia agrário-

comercial, do Nordeste brasileiro.   

 

Palavras chaves: Eloy de Souza.   Nordeste.    Secas.   Sertanejo. Burguesia      
                              Agro-industrial. 



 
 

 

ABSTRACT 
 
 
 
 The thought of Eloy de Souza is studied (1873-1959), that left a 

significant intellectual production in the  journalistic, cultural and politicial scope 

on the Northeast and the dilemmas of the droughts. Through the method of 

content analysis, his journalistic and literary speech is investigated, looking at 

to understand the elaboration and/ or reiteration of categories, of 

representations and of values; it is verified how was conceived the constitution 

of the political thought and which is it´s principal slopes; the parliamentary 

speech, present in his interventions is analyzed in plenary session, participation 

in commissions and in his projects, particularly in the thematic area of the 

droughts. It is verified that his work is built in a political and ideological 

perspective inserting the bourgeoisie landowner's interests and Northeastern 

commercial and of it´s political strata, inside the historical block of agro-industry 

power  that has as irradiation focus the area of the coffee represented politically 

by the oligarchies person from São Paulo and Minas Gerais. In that sense, two 

crucial categories emerge: the droughts and the country, as the Northeastern 

and Brazilian man's synthesis, with their resistance capacity and adaptation, 

and their creative effort in an adverse enviroment, that Eloy de Souza started to 

insert in his political speech. However, the vision that he passes of the "country 

suffer", expresses a certain idealization of a lifestyle that corresponds to a 

traditional dominance, that he want´s to be  reproduced. Although it looked for 

the solution for the drought through the modernization of the economy by the 

adoption of advanced methods as the irrigation, his concern went back to the 

conservation of the economical and cultural political hegemony of that elite. 

Thus, his inquietude with the process of integration of the subordinate sections, 

justifies his consensual speech, harmonic as organic intellectual of the 

agrarian-commercial bourgeoisie of the Brazilian Northeast.   

 

Key   words:   Eloy   de   Souza.   Northeast.   Droughts.   Agriculture-industrial  
                        bourgeoisie. Country. 
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Este trabalho visa estudar o pensamento de Eloy Castriciano de Souza 

(1873-1959), mais conhecido como Eloy de Souza, o qual deixou uma marca 

exponencial do seu talento representada por meio de uma produção intelectual 

jornalística, cultural e política, no Rio Grande do Norte, à época. A obra de Eloy de 

Souza até hoje, primeira década do século XXI, não é muito lembrada, razão pela 

qual raramente é debatida no meio acadêmico. 

A respeito do esquecimento imposto à intelectualidade brasileira, Darcy 

Ribeiro, antropólogo, escritor e político mineiro, falava do Brasil como uma máquina 

de moer talentos e homens. Vivia  assustado com a quantidade de pensadores 

brilhantes que eram desprezados jogados num limbo cruel e idiota, a exemplo de 

Manoel Bomfim1, que durante anos foi hóspede desta zona de esquecimento. 

Embora tenha deixado uma obra magistral na qual explicava por meio da noção de 

parasitismo, o atraso da América Latina e do Brasil, ao seu modo, revolucionária e 

tantos outros como Eloy de Souza, resgatado nesta pesquisa. 

Sobre essa questão do que está ausente ou presente nos registros 

discursivos, Paul Ricoeur, filosoficamente reflete sobre três elementos que aponta 

como indissociáveis: a memória, a história e o esquecimento. A memória e a história 

se perdem, quando há esquecimento. “O esquecimento é o emblema de quão 

vulnerável é nossa condição histórica.” (RICOUER, 2007, p. 300).   

                                                 
1  Manoel Bomfim  nasceu  em Aracaju (1868-1932), intelectual, de descendência africana, filho de 

família burguesa  que  se  firmara  como  “senhores  de  engenhos”, foi médico, pedagogo e 
historiador, mas foi como  profissional da educação que ele se destacou.  Entre suas principais 
obras, sobressaem-se, entre outras: América Latina: males de origem, Brasil na História, Através do 
Brasil, Brasil Nação. 

 
Sempre vivi no Parlamento e fora dele, não apenas o drama político e partidário 
da atividade a que fui chamado e às vezes reluto em acreditar que fosse minha 
vocação. Fosse ou não tivesse sido a verdade é que exerci esta atividade com o 
pensamento na minha terra e na minha gente, isto é, sofrendo as angústias do 
meu Nordeste, tantas vezes morto de fome e de sede e sempre vivo e alerta 
com os compromissos da vida para com a Nação. 
                                                                                                        Eloy de Souza 
Prestaria sem dúvida um grande serviço ao Estado quem se desse ao trabalho 
de reunir o muito que o Dr. Eloy de Souza deixou escrito e esparso.  
                                .                                                                          Otto Guerra 
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As principais obras de Eloy de Souza são: Secas do Norte e cabotagem 

nacional, discurso pronunciado no Congresso Nacional, Rio de Janeiro, na Sessão 

de 28 de novembro de 1906; Costumes Locais – primeira conferência proferida, no 

Palácio do Governo, publicada na Tipografia do Jornal A República, Natal-RN, em 

20-02-1909; Um problema nacional – projeto de justificação, Congresso Nacional - 

Câmara dos Deputados (Sessão de 30 de agosto de 1911), Rio de Janeiro: 

Tipografia do Jornal do Comércio, Rodrigues & C., 1911; Cartas de um 

desconhecido (21 cartas publicadas no Jornal A República no ano de 1914) – com o 

pseudônimo Jacinto Canela de Ferro e publicadas em livro em Natal-RN: Fundação 

José Augusto, 1969. 

Eloy de Souza foi o redator, tomando posse, como diretor da Imprensa 

Oficial do RN em 18 de dezembro de 1937 e em 23 de maio de 1941 é nomeado 

diretor efetivo da Imprensa Oficial. 

Dando prosseguimento a suas obras, seguem: Conferência em Lages 

(sem data determinada, estima-se ter sido proferida no período compreendido entre 

1919-1930); Cartas de um Sertanejo (17 cartas publicadas no Jornal Diário de Natal2 

no ano de 1926) com o pseudônimo Jacinto Canela de Ferro e publicadas em livro 

em Brasília: Gráfica do Senado, 1983; Alma e poesia do litoral do Nordeste - 

Conferência em benefício da construção da Capela de Santa Terezinha, Natal-RN, 

1930; O Calvário das secas, considerado o livro mais importante publicado pela 

Imprensa Oficial, Natal-RN, em 1938, em 2ª edição em Mossoró-RN: Coleção 

Mossoroense, 1976 e em 3ª edição INL/Pró-Memória, FJA, Brasília/Natal, Rio, 1983. 

Este livro foi o resultado de uma série de artigos da autoria de Eloy de Souza 

editados no Jornal A República em 1937, polemizando com o professor Clodomiro 

Pereira da Silva, engenheiro da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, 

autor do livro, O problema das secas no Nordeste brasileiro, que discordava dos 

propósitos da Inspetoria de Obras Contra as Secas (IOCS), resultante do Projeto de 

Eloy de Souza como Deputado Federal; Tobias Monteiro: jornalista e historiador, 

publicado no Rio de Janeiro: Ed. Jornal do Comércio, 1942; Habitação do Rio 

Grande do Norte, artigo publicado no Jornal A República, Natal-RN, 1943; Getúlio e 

o Estado Nacional, discurso proferido em 10-11-1943, nos estúdios da Rádio 
                                                 
2  A folha matutina Diário de Natal foi fundada por Dom José Pereira Alves, Bispo Diocesano em 1924 

e pertencia ao Centro de Imprensa Católica, tendo como Diretor Antonio Soares e como 
colaborador Eloy de Souza com o pseudônimo de Jacinto Canela de Ferro. (MELO,1987). 
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Educadora de Natal-Rn (não localizado); A política financeira e as Caixas 

Econômicas, em 1951 (esse livro não foi localizado, nem na biblioteca da Caixa 

Econômica Federal); Memórias, livro iniciado em 1956, ditado por ele aos 83 anos e 

datilografado por Câmara Cascudo. Após sua morte (07-10-1959), em 24 de 

dezembro de 1959 - Cascudo, anuncia numa Acta Diurna a publicação de Memórias 

de um Velho, titulo inicial do livro de memórias de Eloy, que em 2ª edição foi 

intitulado Memórias, publicado em Natal-RN: Fundação José Augusto em 1975.                           

Apesar de extensa, a obra de Eloy de Souza encontra-se incompleta, por 

vezes, ausente nas bibliotecas acadêmicas, nas bibliotecas públicas e no Instituto 

Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte (IHGRN). Na Assembléia Legislativa 

em Natal-RN, onde ele foi Deputado Estadual no triênio 1895-1897, não há nenhum 

documento a respeito de pronunciamento seu, nem na Biblioteca, nem na Secretaria 

Legislativa. Inclusive a Câmara Federal, onde teve quatro mandatos, como 

Deputado Federal (1897-1899), (1900-1911), (1912-1914), (1927-1930), e o próprio 

Senado Federal, onde foi Senador em três mandatos (1914-1921), (1921-1927), 

(1935-1937), não dispõem de sua obra nas Bibliotecas; aliás, nos sites, faltam 

registros dos seus principais projetos e pronunciamentos, permanecendo dessa 

forma, na escuridão. Esses fatos demonstrados reforçam o quanto Eloy permanece 

no esquecido.   

A Biblioteca Eloy de Souza em Natal-RN, que disponibilizou o acervo para 

esta pesquisa, é a mais completa dentre as consultadas, mesmo assim, não contém 

toda sua obra.    

A Coleção Mossoroense, a maior Coleção de trabalhos sobre o Nordeste 

seco, até hoje reeditados, publicou: O Calvário das secas, Costumes Locais e outros 

temas, Conferência em Lages e Um problema Nacional, um projeto justificado na 

Câmara dos Deputados, inserido no livro Memorial da seca, organizado por Vingt-un 

Rosado; Eloy de Souza e Mossoró, organizado por Vingt-un e Josetine Vasque; 

outros artigos, retirados dos Jornais A República e A Razão, foram publicados no 

20º livro da seca, organizado por Otto Guerra.   

Resgatar Eloy de Souza constitui-se da maior relevância, pela inserção 

fundamental, como parlamentar, etnógrafo e jornalista, legando uma visão de mundo 

e, por conseguinte, influenciando historicamente a vida dos homens. Seria, mais 

precisamente, uma forma de perceber as ideias e posições políticas no século XIX, 

dando lugar às polarizações ideológicas que marcaram profundamente a primeira 
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metade do século XX, além de representar uma contribuição extremamente 

importante ao conhecimento, possibilitando uma reflexão sobre a realidade brasileira 

nesse período. 

 
 
 

Neto de vaqueiro, perambulando, criança, pelas fazendas da família, cultivara 
e intensificara vinculações atávicas com o sertão. Mais tarde, pela 
convivência diversificada, havida nas andanças de político, conhecendo a 
rudeza dos problemas e auscultando aspirações coletivas, ampliou e 
aprofundou a visão preservada da infância, impregnando de racionalidade o 
que tecera de intuição. E o dia-a-dia do jornal lhe emprestaria a perspicácia 
do repórter, para captar uma realidade por ângulos reveladores de 
peculiaridade (PEREIRA, 1983, p. 7-8). 

 
 
 
 

Apesar de pernambucano, sua preocupação estava voltada para o Rio 

Grande do Norte, berço dos seus familiares, avós paternos, pai e irmãos, vivendo 

parte de infância, adolescência e juventude, entre Recife e Macaíba.  

Macaíba era ponto de concentração de todo o comércio do Seridó, Ceará-

Mirim, São José de Mipibu e Ribeira do Potengi. Primitivamente, “Coité”, era 

“considerada a capital política desse Estado à época, onde os acontecimentos que 

mais interessavam eram conhecidos aí antes de serem em Natal.” (SOUZA, 1975, p. 

15). “É importante reconstituir a importância de Macaíba naqueles idos, 

compreendendo a presença de investidores de outras terras, sobretudo de 

Pernambuco.” (PEREIRA, 1982, p. 6).  

Também, conforme Cascudo (1961, p. 25),  

 

 

Macaíba era a capital econômica da Província do Rio Grande do Norte e 
não Natal, que nos idos de 1871, o Presidente Henrique Pereira de Lucena, 
futuro Barão de Lucena, dizia ser ‘uma vila insignificante e atrasadíssima do 
interior’. Comerciantes de Pernambuco, especialmente, montavam 
financiamentos para as safras canavieiras e algodão dos vales do Caipó, 
Cajupiranga, Maxaranguape, Ceará-Mirim, até proximidade de 
Canguaretama ao Sul e Açu a Oeste, recebendo os produtos que iam em 
barcaças vagarosas ou nos navios de três mastros, ancorados e 
balançados em Guarapes para a Inglaterra. [...] Até 1872, os navios vindos 
de Liverpool e Manchester subiam o rio e vinham carregar açúcar, algodão 
e couros, peles e deixar tecidos, enxadas, foices, sapatos, perfumes, jóias 
baratas e espelhos, louças de pó-de-pedra e porcelana inglesa, toda a 
pacotilha industrial da época. A libra esterlina com relevo bojudo da rainha 
Vitória circulava com normalidade de uma nota de dois mil réis. 
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Macaíba foi o lugar do Rio Grande do Norte para onde seus pais, Eloy 

Castriciano de Souza (1842-1881), e Henriqueta Leopoldina Pedroza de Souza 

(1852 -1879), se deslocaram para residir, depois do nascimento do primogênito, Eloy 

de Souza, que ocorreu em Recife, no dia 04 de março de 1873, num sobrado de 

azulejo no sítio Arraial, de propriedade de seu avô materno, Francisco de Paula 

Rodrigues (1809-1882).   

Em Macaíba nasceram os quatro irmãos: Henrique Castriciano de Souza 

(1874), Irineu Leão Rodrigues (1875), Auta de Souza (1876) e João Câncio 

Rodrigues de Souza (1877), sendo os dois primeiros na Casa do Porto, na rua da 

Praia e os dois últimos na Rua do Comércio. “Casa grande, de homem abastado, de 

influência política, procurado pelos amigos e fregueses, discutindo eleições e traços 

para derrubar o conservador no poleiro administrativo.” (CASCUDO, 2008, p. 46).    

Perceber o local ao qual o indivíduo pertence é importante, na medida em 

que, a memória se apoia no espaço.  A casa é o lugar de acolhimento do ser 

humano, o espaço do refúgio e da segurança. Pode-se entendê-la não apenas no 

sentido estrito do patrimônio, mas também, do canto da família, do lar. A casa tem 

sido também utilizada como uma metáfora para significar tudo aquilo, que prende a 

determinados lugares, sejam eles a terra de origem ou da nação. 

Assim, Eloy fazia parte de uma família rica, “porém de ascensão recente 

devido ao comércio, por pouco tempo, até a perda paulatina dos seus bens” 

(PINHEIRO, 2005, p.94). Seu pai era banqueiro em Macaíba-RN chefe da Casa 

‘Paula Eloy & Cia’, uma casa bancária financiadora das safras de açúcar de grande 

parte dos municípios de Ceará-Mirim e São José de Mipibu, incluindo o vale de 

Cajupiranga, no Rio Grande do Norte. Também político, membro do partido liberal, 

do qual era chefe o pernambucano Dr. Amaro Carneiro Bezerra Cavalcanti (1825-

1890), fixando-se no Rio Grande do Norte, tendo dominado a cena política por mais 

de vinte anos.  

Amparado por essa força política, em duas legislaturas, 1878-1879 e 

1880-1881, Eloy Castriciano foi Deputado Provincial e membro da Comissão de 

Orçamento. Acresce que a família ainda herdou várias fazendas do avô materno, 

Francisco de Paula Rodrigues, o avô rico, conforme falava Eloy de Souza em 

Memórias. Dessa forma, o filho primogênito do banqueiro e político, Castriciano foi 

crescendo ao lado da elite social e política do Estado.  
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Contudo, prematuramente, sofreu o impacto da desestruturação familiar, a 

perda da mãe, aos seis anos, a do pai aos oito anos e a do avô materno aos nove 

anos, sendo criado, ele e os quatros irmãos, pela avó materna, Silvina Maria da 

Conceição (Dindinha – 1828-1908), analfabeta, porém de espírito humanitário e 

altruísta. Não obstante essas perdas de entes queridos e a morte do irmão Irineu 

aos 12 anos de idade, Eloy como os irmãos, Henrique Castriciano e Auta de Souza, 

cedo revelaram seus talentos e mentes privilegiadas.  

Henrique Castriciano (1874-1947) foi secretário e colaborador dos 

governos de Alberto Maranhão e Tavares de Lyra e vice-governador do Estado. 

Destacou-se como escritor e poeta, com as obras, Ruínas, Vibrações e Mãe. 

Desenvolveu a campanha pela educação popular, priorizou a educação feminina, 

fundando a Liga do Ensino, alicerce para a fundação da Escola Doméstica de Natal, 

em 01 de setembro de 1914.   

Auta de Souza (1876-1901), nos seus vinte e cinco anos de existência, 

rompendo com o preconceito feminino da época, tornou-se escritora e “deixou na 

sua poesia a expressão de uma candura de fé religiosa, que lhe valeu o conceito de 

primeira, senão única poetisa católica do Brasil, destacando-se com seu único livro, 

O horto.” (SOUZA, 1975, p. 46). O horto reflete a gratidão da poetisa dedicando os 

seus versos à avó, ‘alma sagrada, velhinha amada, hóstia guardada num cibório de 

ouro [...]” (CASCUDO, 2008a, p. 185).  

Quanto a Eloy de Souza (1873-1959), em Macaíba aprendeu as primeiras 

letras, aos cinco anos de idade. Visando bacharelar-se em Ciências Jurídicas e 

Sociais, ingressou na Faculdade de Direito de Recife. Um dos mais antigos e 

tradicionais estabelecimentos do ensino superior no Brasil, criado, juntamente com a 

de São Paulo, por lei do Imperador D. Pedro I, sob o primeiro Reinado. Continha, 

assim, uma existência, onde nasceu e floresceu o movimento intelectual poético, 

crítico, filosófico, sociológico, folclórico e jurídico conhecido como a Escola do 

Recife, nos anos de 1860 e 1880 e cujo líder era o sergipano Tobias Barreto de 

Meneses. Outras figuras importantes do movimento foram Sílvio Romero, Artur 

Orlando, Clovis Bevilacqua, Capistrano de Abreu, Graça Aranha, Martins Júnior, 

Urbano Santos, Abelardo Lobo, Vitoriano Palhares, José Higino, Araripe Júnior, 

Joaquim Nabuco. 

A carreira de Direito era a mais valorizada e promissora à época. Para os 

nordestinos, a Faculdade de Direito de Recife e o Seminário de Olinda eram as 
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opções para os homens que pretendiam se tornar, bacharéis, políticos e sacerdotes. 

As linhas norteadoras do pensamento dessa Faculdade voltavam-se, para o 

positivismo, o materialismo darwinista e o evolucionismo. 

 A base fundamental do positivismo comteano sobre a qual se assentava a 

sociabilidade humana e, portanto, a unidade social, era formada por um conjunto de 

princípios angulares admitido em consenso pelos diferentes membros da 

coletividade, que a partir dele formavam uma maneira de pensar, de construir as 

representações do mundo social e suas crenças. Assim sendo, só existia sociedade 

na medida em que seus membros partilhavam de um corpo de pensamento e 

sentimentos coerentemente construído e que refletia a etapa de desenvolvimento da 

humanidade (COMTE, 1974). 

O positivismo comteano explicava como natural a ordem de dominação 

burguesa em processo de construção. Procurava contrapor a ela um poder espiritual 

regulador, que ao atingir moralmente os homens, reformulando suas representações 

sociais, ofereceria um discurso sobre o social no qual o ponto de vista da classe 

dominante, que se esforçava para manter as condições objetivas de sua 

predominância na estrutura, aparecia como universal a todos os sujeitos, pois 

somente este ponto de vista garantia a manutenção da ordem. A necessidade do 

Estado, enquanto coordenador e mantenedor do organismo, tornara-o legítimo, 

fazendo dele o ator político capaz de garantir a unidade social. Isso permitia a 

construção de uma identidade e homogeneidade natural à sociedade, negando o 

processo histórico-social constituído pela divisão em classes e fundado pela luta de 

interesses sociais. O Estado, em Comte, englobaria e ocultaria a divisão e a luta de 

classes contidas no social, figurando como homogeneizador da sociedade. Suas 

divisões inegáveis reduziam-se, a um dado empírico, que faria parte das condições 

de vida de cada um, determinadas pelas leis sociais (COMTE, 1974). 

Nesse sentido, o centro principal de irradiação da doutrina positivista era a 

cidade do Recife, através da Escola de Direito, cujo iniciador foi Tobias Barreto que, 

com seu temperamento irrequieto, tomou posteriormente outros caminhos no 

domínio do pensamento. O mesmo ocorreu com outros dois vultos eminentes deste 

grupo, Sílvio Romero e Clóvis Bevilacqua, que passaram a orientar-se pelo 

Evolucionismo spenceriano, apesar da influência comteana que os acompanhou 

sempre.                                                      
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A filosofia de Spencer, nada mais era que um desdobramento do 

positivismo comteano e uma verdadeira adaptação à doutrina de Darwin. O 

evolucionismo de Spencer recebeu importante influência de Comte e apresenta, 

simultaneamente, uma compreensão biológica, psicológica, sociológica e ética da 

realidade. Quanto à ética da realidade, Spencer postula uma ética utilitarista, 

procurando mostrar que as ações que possuem como fim o prazer servem para 

aumentar a conservação da vida. A evolução da espécie, desta forma, deverá fazer 

com que prazer e dever coincidam naturalmente. Assim, a ética spenceriana radica 

no indivíduo, uma vez que, nele, processar-se-á a mais perfeita adaptação entre o 

meio externo e seus conteúdos internos. O indivíduo, alcançando este estágio de 

evolução, tende por si próprio, servir ao seu próprio aprimoramento e, 

simultaneamente, à evolução da coletividade (SPENCER, [1896?]). 

Apesar de todo o empenho no intuito de se formar em Direito, Eloy de 

Souza encerrou a sua vida acadêmica concluindo o curso de Ciências Sociais, no 

qual formou um círculo social de elevado nível cultural. Conviveu com altas figuras 

do mundo intelectual, mantendo relacionamento com personalidades importantes 

das mais diversas localidades, do Estado, da região e até do país, privando com os 

grandes jornalistas brasileiros, poetas, romancistas, historiadores, cronistas, a 

exemplo de Capistrano de Abreu, Olavo Bilac, Euclides da Cunha, José do 

Patrocínio dentre outros. 

Em 1894 interrompeu o bacharelado, pois fora convocado, exortado por 

Pedro Velho (1856-1907), conhecido da família em Macaíba, grande oligarca do Rio 

Grande do Norte, para representá-lo politicamente. Conforme Eloy de Souza, assim 

falou o comandante: “liquide essa bacharelice que preciso de ti no Rio Grande do 

Norte.” (SOUZA, 1975, p. 61). 

Assim, em 1895 ele “[...] volta definitivamente para o Estado. O onipotente 

Pedro Velho, governador, chefe supremo do Rio Grande do Norte, pedira-lhe que 

abreviasse os estudos porque necessitava dos serviços dedicados de gente moça e 

lépida.” (CASCUDO, 2008a, p. 72). 

Em 14-06-1895 Eloy foi “[...] nomeado Delegado de Polícia de Macaíba na 

administração do Governador Ferreira Chaves [...]” (SOUZA, 1975, p. 63). Porém, 

com base em dados históricos, verifica-se uma contradição, pois o Governador do 

Estado à época era Pedro Velho (1892-1896). De acordo com Câmara Cascudo em 

Vida de Pedro Velho, este foi “eleito governador pelo congresso Legislativo 
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Estadual, assumindo em 28 de fevereiro de 1892” e entregando o seu mandato em 

25 de março de 1896 (CASCUDO, 2008b, p. 132). Desse modo, confrontando as 

datas, admite-se que a nomeação de Eloy de Souza tenha sido feita mesmo, por 

Pedro Velho. Em seguida é eleito Deputado Federal (1897-1915) aos 24 anos de 

idade, na Primeira República, sendo considerado o mais jovem do Brasil. 

Nessa perspectiva, a partir da confluência de suas vivências, Eloy de 

Souza vai moldar a forma de pensar, de acordo com as ideias de atores políticos do 

Rio Grande do Norte que buscavam acompanhar as exigências da evolução, 

progresso e modernização do momento. Augusto Severo, José Augusto Bezerra de 

Medeiros, Juvenal Lamartine, Henrique Castriciano, Manoel Dantas, Alberto 

Maranhão e tantos outros pertencentes a sua geração visavam reformar a ordem 

vigente, porém mantendo a estrutura social; modernizar os ares da capital e do 

Estado, mas sem alterar a base estabelecida.  

Na esteira desses norte-rio-grandenses, Eloy de Souza também se 

preocupou com o progresso da região. Ao interpretar o Nordeste e as secas, 

explorou o aspecto cultural para criar os núcleos temáticos de seu discurso orgânico: 

Nordeste3, Rio Grande do Norte, sertão, sertanejo, vaqueiro, tradições sertanejas, 

natureza madrasta, seca, flagelado, modernização, irrigação, nação, articulando-as 

organicamente, para dar sentido ao seu trabalho literário, jornalístico e, sobretudo, 

político.  

Através dessas categorias, cria uma certa idealização de um estilo de vida 

que corresponde à dominação tradicional, contribuindo para sua reprodução. Por 

outro lado, estava interessado em sua sobrevivência política como dirigente, 

intérprete e representante de uma fração regional da classe dominante, ao mesmo 

tempo em que pensava em dar sentido, ou seja, em dar a essa direção política um 

caráter “hegemônico”4. Em suma, Eloy pretendia manter direção política e a garantia 

do poder, buscando o consenso, tentando legitimar-se. Ao mesmo tempo, deixou 

uma contribuição etnográfica, pelo fato de resgatar e descrever costumes e 

tradições culturais.  

                                                 
3  Muitos escreveram sobre o Nordeste em várias perspectivas, daí, para uma maior compreensão da 

questão, essa discussão será feita na segunda parte deste trabalho.   
4 SPINELLI, José Antonio; LYRA, Rubens Pinto. Capitalismo de acumulação flexível e as categorias 

gramscianas. Cronos: Revista do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da UFRN. 
Natal, v.8, n.2, p. 567-587, jul./dez. 2007. 
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Por essa via, elaborou uma visão de mundo a partir da realidade sertaneja 

vivida na infância, na adolescência, reelaborada na idade adulta e ainda inventou um 

personagem para lhe reforçar os argumentos, traduzindo mais fielmente essa 

realidade. Chamava-se Jacinto Canela de Ferro, cuja razão ele mesmo explica: 

“Quando conto sob o pseudônimo Jacinto Canela de Ferro, episódios da vida 

sertaneja ou descrevo as paisagens e os costumes de nossa terra, não faço mais 

que recorrer à memória do coração e deixar que ela fale no alvoroço da saudade 

que me é tão doce acalentar.” (SOUZA, 2003, p. 25).  

Eloy cria um Sertão no seu imaginário para servir de parâmetro para a 

nação, em que Canela de Ferro o traduz na realidade. Por conseguinte ressalta as 

qualidades sertanejas, esquecidas, distorcidas e discriminadas, equiparando-as e, 

por vezes, suplantando-as aos homens do litoral, tentando passar uma identidade 

sertaneja a partir do seu imaginário.   

 Imaginário, na visão do filósofo grego e cientista social, Cornelius 

Castoriadis (1922-1997), tem a ver com criação incessante e essencialmente 

indeterminada (social-histórica e psíquica) de figuras/formas/imagens, a partir das 

quais somente é possível falar-se de alguma coisa. Seus produtos é o que se 

denomina realidade e racionalidade. Sua obra ressalta que pensamento de qualquer 

objeto é apenas um modo e uma forma do fazer social-histórico (CASTORIADIS, 

1982). 

Para esse autor, a Sociedade resulta como produto de uma instituição 

imaginária. A imaginação, seria, portanto o princípio fundador da sociedade, em uma 

dimensão de criação continuada. Sua obra inclui reflexões sobre a linguagem e os 

pensamentos, herdados ou construídos, que refletem as tendências da instituição da 

sociedade (CASTORIADIS, 1982). 

Compreender, captar o simbolismo corresponde a entender as 

significações que o constituem, e através da organização de significados e 

significantes, transmitir algo com característica global, com sentido articulado, pela 

combinação de signos, de modo a permitir definir uma identidade, mesmo que 

parcial, no mesmo código de mensagens cuja composição pode ser diferente 

(CASTORIADIS, 1982). 

Desse modo, a realidade configura-se como o real, retirado pelo 

imaginário através do simbólico. Este representa um processo permanente de 

criação do fluxo imaginário em seu componente imaginável. Portanto, as 
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representações do sujeito são oriundas de construções históricas, podendo ser 

transmitidas e também são construídas individual e coletivamente.  

Corroborando nesse ponto, Laplantine e Trindade (1997, p. 24), afirmam 

que “o imaginário, portanto de maneira geral, é a faculdade originária de pôr ou dar-

se, sob a forma de apresentação de uma coisa, ou fazer aparecer uma imagem e 

uma relação que não são dadas diretamente na percepção.” 

A partir desse imaginário sertanejo, como político Eloy vai abarcar a causa 

dos flagelados da seca do Nordeste, sem perder de vista o Rio Grande do Norte, 

fazendo o seu primeiro pronunciamento na Câmara Federal na sessão de 28 de 

novembro de 1906, sobre as secas do Norte. Ele havia visto a seca de 1877, aos 

quatro anos de idade, defrontando-se com um triste quadro de um retirante morrer 

às portas da fazenda de seus familiares e a de 1904 e 1906, já como Deputado, em 

Natal, sendo agora a cena de uma invasão à procura de abrigo, que muito o 

impressionara. 

Para o nordestino, há dois tipos de seca, entendida como ausência de 

chuvas: a anual, que dura de sete a oito meses, não sendo esta um grande 

problema, pois o sertanejo já está preparado, dispondo de reservatórios de água que 

permitem atravessar este período. A outra são as secas periódicas, que se efetivam 

quando em um período normalmente chuvoso — dezembro a março — não caem as 

chuvas esperadas, fazendo com que aquele período seco de sete a oito meses se 

estenda por dois e às vezes três a quatro anos. São essas que serão discutidas 

neste trabalho, haja vista serem dilemas constantes para o sertanejo nordestino 

desde o século XVI. 

Vale ressaltar que, o primeiro registro de seca no Nordeste remonta a 

1559, segundo narra o livro História de Companhia de Jesus do Brasil, do Padre 

Serafim Leite (GUERRA, 1989). Conforme esse autor, apesar de afetarem índios e 

os primeiros colonizadores, as secas dos séculos XVI e XVII não tiveram grande 

impacto, devido ao número reduzido de habitantes e a abundância de recursos 

naturais que minimizavam os efeitos da seca. A partir do século XVIII começam as 

secas de maior gravidade, como a de 1777-1788. Dentre as secas que causaram 

maiores prejuízos, destaca-se sobremaneira a de 1877-1879, que ocasionou a perda 

de mais de meio milhão de vidas. Isto ocorreu também devido à falta de preparo das 

autoridades para enfrentar o problema. Por terem sido tão avassaladoras as 

consequências desta seca, passaram a ser conhecidas, como “seca grande”, 
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motivando o Império a tomar as primeiras medidas para combater os efeitos das 

estiagens no Nordeste. 

No romance mais popular da escritora Raquel de Queiroz, O Quinze, ela 

retrata, a esperança, a fome, o milagre, a morte, a separação e a fé em Deus de que 

um dia chuvoso irá melhorar a vida de muitos retirantes sofredores. A obra escrita 

em 1930 conta a saga de retirantes com muita fome que chegam a se alimentar de 

tripas de carneiro e até mandioca crua, envenenando-se durante a seca de 1915, 

que também foi vivida pela escritora, afirmando ter sido um dos períodos mais 

dramáticos que o povo do interior cearense atravessou, pois tudo era devastado por 

um sol escaldante. Entretanto, a seca de 1932 foi o ponto culminante do ciclo fatal.    

Ilustrando esse quadro, na literatura brasileira há várias obras que contam 

a história de sertanejos que emigram isolados ou em grupo, fugindo da seca. Entre 

eles estão Vidas Secas, de Graciliano Ramos, A bagaceira de José Américo, Morte 

e Vida Severino, de João Cabral de Melo Neto, dentre outras. 

Diante dessa realidade, Eloy de Souza se destaca como precursor das 

primeiras leis para combater as secas no Nordeste e os seus dilemas. Em 1907 

idealiza e redige regulamento para a criação da Inspetoria de Obra Contra as Secas 

(IOCS), mais tarde, denominada Inspetoria Federal de Obras Contra as Secas 

(IFOCS), hoje Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS). 

Em 1910 Eloy de Souza foi ao Egito visitar as grandes barragens e o 

sistema de irrigação perene.  Aproveitou para ir a Paris, Alexandria, Jerusalém, 

Lausanne e Interlaken, na Suíça (SOUZA, 1975).  Em 1911 apresentou um projeto à 

Câmara dos Deputados para implantação de amplo programa de obras de irrigação, 

ocasião em que defendeu o plantio de algodão em terras irrigadas, cujas plantações 

acabara de ver no Egito, sendo publicado sob o título, Um problema nacional.  No 

entanto, esse projeto foi arquivado por oito anos. 

 Em 25 de dezembro 1919 o paraibano Epitácio Pessoa ressuscita o 

projeto de autoria de Eloy de Souza, que foi aprovado e sancionado, e durante 

algum tempo foi chamado Lei de Natal, de número 3.965. “O projeto de 1911 e a Lei 

Epitácio Pessoa são uma e a mesma cousa nas suas expressões capitais. Criaram o 

Fundo de Irrigação também denominado Caixa das Secas”, segundo o próprio Eloy 

(SOUZA, 1975, p. 75). 

Ele ainda teve participação ativa na Lei 175, a Terceira Contra as Secas, 

sancionada em 7 de janeiro de 1936 pelo Presidente Getúlio Vargas. Essa Lei 
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regulamentou o Art. 177 da Constituição Federal de 1934. O Senador Eloy de Souza 

foi relator da Comissão que emitiu o Parecer. Em 1937 encerra a carreira 

parlamentar, em função do Estado Novo, porém, ainda ocuparia cargos públicos e 

políticos. “Não acabou aí a minha vida pública. Ela ainda continuou, felizmente, por 

pouco tempo nos embates alternativos de grandes prazeres e pungentes 

desgostos.” (SOUZA, 1975, p. 71).  Ainda ocupou os cargos de Diretor da Imprensa 

Oficial do Estado, Presidente do Conselho Consultivo do Estado e Diretor da Caixa 

Econômica Federal (SOUZA, 1975).      

 Em suma, Eloy de Souza se destacou pelo pioneirismo na criação de leis 

de combate às secas, iniciando a campanha de irrigação através de técnicas 

modernizadoras inspirado na última geração da tecnologia adotada na Argentina, 

Egito, Inglaterra, Estados Unidos, propiciando a perfuração de poços, construção de 

estradas, visando solucionar os problemas das secas e do atraso regional.  

Alguns autores escreveram sobre Eloy de Souza, a exemplo de Câmara 

Cascudo, Aluízio Alves, Vicente Serejo, Veríssimo de Melo, Otto Guerra, Francisco 

das Chagas Pereira, Tereza Aranha, Benedito Vasconcelos Mendes, João Maria 

Furtado, Janice Theodoro da Silva e Rita de Cássia Ribeiro.   

Câmara Cascudo, antropólogo e folclorista norte-rio-grandense de renome 

internacional, falou a seu respeito em diversas situações, prefaciou os livros, 

Calvário das secas, Memórias; redigiu vários artigos e breves apanhados de sua 

biografia, salientando o grande potencial como jornalista e político, além de ressaltar 

seu pioneirismo no campo da antropologia do Rio Grande do Norte.  

No campo jornalístico, segundo Cascudo (1959), nenhum norte-rio-

grandense terá um número de artigos superior a Eloy de Souza; de 1894 até 

semanas antes de “fechar os olhos”, Eloy de Souza valeu-se do Jornal como veículo 

divulgador e forma de expressão do pensamento. Escreveu milhares de artigos, 

onde normalmente, conversava e ditava um artigo, ao mesmo tempo. 

Aluízio Alves discorda da versão, na qual se dizia ser comum Eloy ditar 

dois, três artigos, concomitantemente, Aluízio diz:  

 

 

Há um folclore de que Doutor Eloy de Souza ditava, sistematicamente, três 
artigos de uma vez. Não é verdade. Apenas houve o seguinte: ele escrevia 
uma série de artigos sobre a zona do Mato Grande, problemas da seca, 
problemas de água da região. Artigos a pedido de João Câmara e escrevia o 
artigo principal do dia.     



28 
 

 

 
 
Prosseguindo, Aluízio (1998, p. 29-30) diz: 

 
 
 

[...] Um dia ele estava ditando um artigo para mim, quando cobraram o outro 
artigo. Ele resolveu: Damasceno, vem pegar esse artigo sobre Mato Grande, 
que vou ditar o artigo político, o editorial para Aluízio. Damasceno veio para a 
mesa da primeira sala e eu fui para a segunda sala. Ditava um pedaço de um 
(porque os dois tinham de sair no mesmo dia), ditava um pedaço do outro, 
chegava, punha o dedo em cima da folha de papel e indagava: - O que é que 
eu estava dizendo? – Eu relia a frase e ele continuava. Mas, isso aconteceu, 
ao que me lembro, uma só vez. O resto é folclore. 
 
 
 
  

 Era considerado jornalista do artigo-de-fundo, do suelto e da “vária” 

informativa e sutilmente orientada. Conheceu e privou da convivência com os 

grandes jornalistas do passado: Ferreira de Araújo, Eduardo Salamonde, Quintino 

Bocaiúva, José do Patrocínio, João Laje, Edmundo Bitancourt. Tempo em que a 

reportagem não se aclimara ao Brasil e apenas os “furos” consagravam os afoitos, 

os atrevidos, os felizes vencedores da corrida no campo da primeira informação 

(CASCUDO, 1959). 

Na área da política, de acordo com Cascudo (1989), uma vez 

permanecendo na Câmara e no Senado, de 1897 a 1930 e ainda, 1935 a 1937, 

sendo, portanto, um dos mais antigos parlamentares do Brasil, a história política da 

Primeira República, naturalmente, passara ao alcance dos seus olhos, tomando 

conhecimento de tudo e muitas vezes contando com a sua participação; desde 

Prudente de Moraes a Getúlio Vargas, conviveu com todos os Chefes de Estado, 

percebendo de perto as batalhas e as escaramuças partidárias.  

Quanto ao aspecto cultural Cascudo o considera um dos primeiros 

mestres do Folclore (CASCUDO, 1977a), quando chegou a se destacar em 1909 

com a obra Costumes locais. O próprio Eloy deixou clara a intenção de contribuir 

neste sentido, ao dizer que o seu fim era, “[...] unicamente registrar usanças, fatos, 

costumes e tradições, que aproveitem aos que desejem estudar o meio nordestino,” 

em Carta sertaneja publicada no livro Costumes locais e outros temas (SOUZA, 

1982, p. 62).   
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 Corroborando nesse sentido, Vicente Serejo, professor universitário na 

área de Comunicação Social, colunista do Jornal de Hoje5, vai mais além, ao se 

referir a uma série de quatro artigos de Eloy de Souza sobre a Habitação do Rio 

Grande do Norte, dizendo formar no seu conjunto “um olhar ensaístico, numa tal 

modernidade de observação, pelo talhe de concisão e clareza, que pode ser visto 

como um ensaio de compreensão.” (SEREJO, 2003a, p. 2). 

Daí Serejo fazer uma comparação dessa obra de Eloy de Souza com a de 

Gilberto Freyre, Casa Grande e Senzala: 

 
 
 

Casa Grande & Senzala garante a Gilberto Freyre o grande pioneirismo no 
estudo do complexo sociológico da casa do homem na sociedade patriarcal 
ao longo do século XVIII e início do século XIX. Além de ter publicado [...] 
Mas, o pioneirismo do clássico, Casa Grande & Senzala e a simultaneidade 
do ensaio dez anos depois, não tiram a importância do ensaio de Eloy de 
Souza, pelo que nele há de singular. E nascido de um olhar capaz de 
observar e registrar os traços mais fundamentais das casas, urbana e rural, 
desde as civilizações do sertão e do mar até a casa desses agrestes de 
tabuleiros e Mata Atlântica, alguns bem perto do mar (SEREJO, 2003a, p. 3.) 

 
 
 

 
Conforme Veríssimo de Melo, esboçando traços de sua biografia ao fazer 

o “elogio” na Academia Norte-rio-grandense de Letras, ressaltou os valores 

intelectuais, não apenas de sua pessoa, como também de seus irmãos, Henrique 

Castriciano (homem de letras) e Auta de Souza (poetisa) acrescentando que, 

 

 

No jornalismo político, onde mais se destacou de estilo espontâneo, incisivo, 
claro, Eloy utilizou todas as armas da razão e do bom senso no sentido da 
orientação política que defendia com ardor cívico e lealdade. Mas, ao lado do 
artigo prudente, sensato, escrevia também terríveis sátiras para demolir o 
prestígio dos adversários (MELO, 1974, p. 149). 

 
 
 

Otto Guerra (1973) fez um apanhado sucinto da trajetória de Eloy de 

Souza numa retrospectiva de sua vida política, de escritor e jornalista por ocasião do 

centenário de seu nascimento, na Academia Norte-rio-grandense de Letras, na qual 

                                                 
5 O Jornal de Hoje foi fundado em 31 de outubro de 1997 em Natal-RN, por Marco Aurélio de Sá, que 

é o seu Diretor.   



30 
 

 

Eloy de Souza ocupava a Cadeira de número 15, tendo como patrono o Senador 

Pedro Velho.    

Francisco das Chagas Pereira (1982), professor da Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte (UFRN), publicou o livro, Eloy de Souza: textos 

regionalistas, através do “Projeto Memória”, Coleção Autores Potiguares como 

material didático, destinado a estudantes de 1º e 2º graus. Para tanto, priorizou as 

cartas, com o pseudônimo de Jacinto Canela de Ferro, chamando a atenção para o 

espírito regionalista, voltado para a reflexão da realidade na qual estava inserido, ou 

seja, o Estado do Rio Grande do Norte; Pereira ainda organizou e prefaciou o livro, 

Cartas de um sertanejo (1983).  

 Tereza Aranha (1986), assistente social, dedicada ao estudo da seca na 

UFRN, hoje documentalista (como ela mesma se autodenomina), organizou os 

artigos publicados no Jornal “A razão”, no que resultou o livro, Economia da secas: 

artigos de Eloy de Souza. 

 Benedito Vasconcelos Mendes, professor doutor, aposentado da 

Universidade Federal Rural do Semiárido (UFERSA), antes Escola Superior de 

Agricultura de Mossoró (ESAM), cientista e pesquisador do Semiárido, na Academia 

Norte-rio-grandense de Ciências fez o “elogio” a Eloy de Souza, intitulado, Eloy de 

Souza: sua luta contra as secas. Esse texto tornou-se um dos capítulos do livro de 

Vasconcelos, O semi-árido na visão de três grandes homens (Felipe Guerra, Eloy de 

Souza e Vingt-un Rosado).  

Toda a produção sobre Eloy de Souza se reveste de conteúdos 

enaltecedores de sua obra, à exceção de João Maria Furtado (1976), em seu livro, 

Vertentes, que em várias passagens de suas memórias, não perde a oportunidade 

de criticar os posicionamentos situacionistas, conservadores, reacionários.  

Igualmente, Janice Theodoro da Silva (1978), professora titular, pós-

doutora da Universidade de São Paulo (USP), em seu livro, Raízes da ideologia do 

planejamento: Nordeste-1889-1930 denuncia o seu discurso em favor da ideologia 

do ‘progresso nacional’, que emergiu na Primeira República, quando a ‘política dos 

governadores’ restringiu a uma só oligarquia o domínio da política e impediu o 

surgimento de um debate capaz de questionar o planejamento como única 

alternativa para o desenvolvimento do Nordeste. O planejamento, nesse novo 

complexo ideológico, configurar-se-ia como resposta técnica aos conflitos políticos e 

econômicos geradores das desigualdades regionais. 
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 Buscou as raízes da ideologia do planejamento do Nordeste e encontrou, 

nas tensões geradas no seio da política oligárquica da República Velha, as 

contradições que se tornaram mais acirradas impondo, a busca de soluções aos 

permanentes problemas nordestinos numa esfera “neutra” (a do planejamento).  

Para entender essa política, retoma-se a acepção original da palavra 

oligarquia, como governo de poucos, contudo, observe-se a explicação de Spinelli 

Lindoso, a respeito do pensamento de Carone sobre o funcionamento das políticas 

oligárquicas na Velha República, vista por ele como pertinentes: 

 
 
                                                                                                                                                                                                                             
[...] Carone faz uma distinção entre os Estados mais adiantados onde a 
estrutura social era mais complexa e a dos Estados ‘menos ricos’. Naquelas 
havia maior equilíbrio entre as várias facções e as famílias oligárquicas e, por 
isso, a estrutura partidária era mais forte, funcionando as comissões centrais 
de Partidos Republicanos como elemento moderador entre as correntes em 
luta; ao passo que, nos últimos, ‘o controle do grupo ou família é quase 
absoluto.’ O Rio Grande do Norte, Estado atrasado e de economia pouco 
diversificada, se enquadrava obviamente neste último caso. A história política 
deste Estado, de 1889 a 1914 foi, em certo sentido, a história do predomínio 
absoluto da família Maranhão (Pedro Velho, Tavares de Lyra, Alberto 
Maranhão e alguns associados), à qual se seguiu a fase do domínio pessoal 
de Ferreira Chaves, representando, do ponto de vista político, um momento 
de equilíbrio instável entre as facções em luta que se prolonga no período 
governamental de Antonio de Souza (1920-1924) (LINDOSO, 1992, p. 9). 

 
 
 
    

  Para Lindoso, 

 

 

A instauração do regime republicano abriu espaço à consolidação das 
oligarquias à medida em que a descentralização conferiu maior autonomia ao 
aparelho regional de Estado, permitindo às facções regionais das classes 
dominantes um maior controle sobre a máquina administrativo-repressiva 
(definição da política fiscal, contratação de empréstimos externos, emissão 
de apólices, criação de novas repartições e serviços, nomeações de 
autoridades e funcionários estatais, etc.) (LINDOSO, 1992, p. 8). 
 
 
 
 

De acordo com Janice Theodoro (1978), na Primeira República, duas 

frações de classes dominantes se debatiam no poder do Estado do Rio Grande do 

Norte, em favor da descentralização, ou seja, do federalismo: inicialmente, a 

Oligarquia Maranhão (tradicional), liderada por Pedro Velho depois, a oligarquia do 

Seridó, dos deputados, José Augusto Bezerra de Medeiros e Juvenal Lamartine, 
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embora adversárias, predominaram sobre a tendência centralizadora, industrialista, 

de cunho nacionalista, representada por Amaro Cavalcanti. 

Conforme Lindoso (1992)  Pedro Velho de Albuquerque Maranhão era   

tornou-se líder da Oligarquia Maranhão, na Primeira República (1889-1930), 

comprometido com os interesses dos grandes proprietários rurais e da burguesia 

comercial. Fundou oficialmente o Partido Republicano no RN no início de 1889, em 

Natal, e ainda criou o jornal "A República", para divulgação partidária. 

Conforme Silva (1978, p. 29),  a fase de instalação do regime republicano 

de 1889-1892, foi turbulenta e por conseguinte, ocorreram conflitos entre as classes 

dominantes, que ela chamará de período das “oposições significativas”, pelo fato de 

explicitar a natureza de classe: 

 

 

[...] temerosos de perder a sua força política, incapazes de se agrupar em 
torno de uma mesma posição, os atores lançavam-se à polêmica retratando 
a realidade, desvendando as contradições mais significativas, enfim, 
desnudando a própria classe a que estavam vinculados. 
 
 
 
  

Quanto ao término do período das oposições significativas, Spinelli 

Lindoso discorda de Janice Theodoro da Silva:  

 
 
 
O Estado descentralizado, como expressão do poder das oligarquias 
regionais, só se cristalizou de forma duradoura quando a hegemonia dos 
republicanos civis, sob a égide dos ‘paulistas’ se instaurou estavelmente 
nos governos de Prudente de Morais e Campos Sales. No entendimento 
que aqui se faz o período das ‘oposições significativas’ se estendeu até fins 
do governo Floriano ao contrário do que entende Janice Theodoro da Silva, 
que coloca o seu término em 1892, quando se desarticulou o governo de 
Deodoro (LINDOSO, 1992, p. 8). 

 
 

 
 

Ainda no período da Primeira República, conforme Silva (1978), algumas 

alterações de ordem política e econômica modificaram a forma do discurso 

democrático no Nordeste. A defesa dos interesses regionais, como ocorreu na 

campanha republicana e na instalação do regime republicano (definição das 

oligarquias no poder em cada Estado) – foi substituído pela defesa dos interesses 

nacionais. 
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Essas alterações se configuraram na medida em que as oligarquias 

detentoras do poder em cada Estado e da manutenção das máquinas 

administrativas, desfrutando, ainda, do apoio da União, não precisavam mais 

defender a autonomia regional. Inaugurava-se, uma nova fase, na qual os Estados 

em ‘retrocesso’ econômico passavam a exigir o auxílio da federação. Ou seja, o 

pleno funcionamento da ‘política dos governadores’ vinculada a um ‘retrocesso’ da 

economia nordestina, apenas agravará o desequilíbrio regional. A classe 

hegemônica, vinculada ao Estado de São Paulo e Minas Gerais, integrará o 

Nordeste no conjunto da Federação como fornecedor da força de trabalho e de 

capital, para o fortalecimento da acumulação na região Centro Sul (SILVA, 1978). 

A integração do Nordeste dessa forma acentuará o seu retrocesso. Tal 

fato não passará despercebido pela bancada nortista, que será lentamente 

incorporada à ideologia nacional mais diretamente comprometida com os interesses 

da classe hegemônica (oligarquia paulista e mineira). Por essa via iam sendo 

amenizados os conflitos no interior da classe dominante (SILVA, 1978).  

Essa questão decorre da expansão da produção capitalista no Brasil, que 

definiu papéis diversos ao Nordeste e à região Centro-Sul, gerando disparidades, 

tendo a ideologia do progresso nacional por objetivo, eliminar essas contradições 

surgidas (SILVA,1978). 

Desse modo, foi delegado ao Nordeste o papel de defensor dos 

‘interesses nacionais’ e alguns problemas específicos do Rio Grande do Norte, como 

a seca, dentre outros, serviu de porta de entrada para a formação da ideologia do 

‘progresso nacional’. A referida ideologia indicou a Federação como sede centro 

do progresso e o planejamento, como técnica engajada em planos que 

visassem o desenvolvimento econômico nacional (SILVA, 1978, grifo nosso). 

A formulação deste sistema ideológico encontrará sua versão mais 

acabada, quando cindir o nível político ao nível econômico, afastando 

definitivamente os impasses criados pelo debate sobre a política oligárquica e 

formulando ao nível de ‘planos econômicos’, soluções técnicas para resolução dos 

dilemas da economia interna (SILVA, 1978). 

Esta mudança de enfoque, para a autora, representou um 

enfraquecimento da percepção dos problemas políticos, devido “[...] à crescente 

pulverização da realidade permitida por esta ideologia progressista e tecnicista 
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elaborada nos Estados do Sul, ansiosos por acelerar o processo do seu 

‘desenvolvimento’.” (SILVA, 1978, p. 96, grifo da autora). 

 A transplantação desta ideologia para os Estados do Nordeste delega ao 

nordestino o sentimento de desigualdade em relação aos irmãos ‘desenvolvidos’, 

aparecendo, sempre como ‘mendicante da solidariedade nacional.’ (SILVA, 1978, 

grifo da autora). 

Diante desta realidade, ataca o discurso pronunciado pelo deputado Eloy 

de Souza na sessão de 28 de novembro de 1906, ao justificar a necessidade da 

União fornecer verbas à produção nordestina, transparecendo que o 

desenvolvimento econômico do Nordeste não é mais importante em si mesmo, mas 

porque as suas consequências se reverterão em benefício da federação (SILVA, 

1978). 

 Segue a censura, pelo fato de Eloy de Souza sugerir a criação de 

comissões técnicas, visando melhorias necessárias ao combate às secas, e afirmar 

que “[...] os gastos efetuados reverteriam em benefícios da União na medida em que 

gerariam um barateamento de mão-de-obra, já que as secas não iriam ‘tirar a vida’ 

de tantos ‘sertanejos’, que poderiam ser utilizados pelas lavouras do Sul.” (SILVA, 

1978, p. 97-98, grifo da autora). 

Para essa autora, o discurso demonstra de forma extremamente nítida 

como Eloy de Souza assume a ideologia do progresso nacional, baseando-se, não 

nas necessidades do Estado de origem, mas nos interesses daqueles mais 

desenvolvidos, ou seja, dos cafeicultores que necessitam de mão-de-obra para 

trabalhar em suas plantações. O Nordeste, de acordo com as propostas das 

bancadas nordestinas, podiam supri-las (SILVA, 1978).   

Por conseguinte, 
 
 
 
 

Estabelece-se neste momento um conflito entre a mão-de-obra nacional e a 
estrangeira, na medida em que, a preferência dos grandes proprietários de 
café era pela mão-de-obra do imigrante europeu, mais qualificada. Nesse 
conflito o Nordeste assume o papel de defensor da mercadoria nacional 
(trabalho do nordestino), que, contudo, será empregado não na área de 
origem, mas na região mais desenvolvida, mais carente de mão-de-obra 
(Centro-Sul) favorecendo ainda mais esta região, na medida em que a mais-
valia será produzida nesta região e não no Nordeste (SILVA, 1978, p. 99). 
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A referida autora ainda questiona, por que Eloy de Souza, tão contundente 

em sua análise, tão preocupado em medir com exatidão o valor da força de trabalho, 

propôs como alternativa para o progresso, tornar o Nordeste um ‘celeiro de 

reprodução de mão-de-obra’. Ao que ela mesma responde, amenizando um pouco a 

crítica ao deputado:  

 

 

[...] por um lado, a política que a federação assumiu com a consolidação da 
‘política dos governadores’, representou uma omissão da União com as 
questões  específicas de cada Estado; por outro, as crises econômicas de 
outras regiões voltadas essencialmente para o mercado exterior são 
agravadas por dificuldades de ordem físicas, como as secas, por exemplo, o 
que torna extremamente difícil a sobrevivência das camadas inferiores dos 
habitantes destas regiões. Os compromissos políticos das oligarquias que 
estavam na situação, com a federação impediam que esta crítica se 
aprofundasse sendo os deputados obrigados a aceitar a desigualdade como 
premissa. Portanto, a única alternativa que se colocava (respeitando a ordem 
estabelecida) era sugerir as melhorias das condições de vida da população 
para que esta pudesse sobreviver e auxiliar, enquanto mão-de–obra 
disponível, o desenvolvimento da região centro-sul (SILVA, 1978, p. 99). 

 
 
 
 

Em suma, o deputado procura adequar os interesses econômicos do 

Estado aos da União, propondo uma reformulação da política de auxílios que, dada 

a sua descontinuidade, não possibilitava a realização de obras públicas para o 

desenvolvimento da região (SILVA, 1978). 

Desse modo, conforme a mesma autora, 

 

 

Os limites de atuação das oligarquias estaduais eram restritos junto à 
Federação. Assim apesar de serem classe dominante eles não eram classe 
hegemônica, não tendo forças para definir uma política econômica que 
viesse a defender os seus interesses mais imediatos. A União, vinculada aos 
interesses dos cafeicultores, procurará, através de mecanismos econômicos, 
defender, o setor cafeicultor (SILVA, 1978, p. 96). 

  
             
 

Pelo visto, o sentido de federação no Brasil foi desvirtuado em função das 

forças locais e oligárquicas dos Estados mais ricos do país, gerando um Estado 

Oligárquico, que feria o princípio básico do federalismo: a garantia de amplos 
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poderes ao Presidente e grande autonomia aos Estados, conforme a Constituição 

promulgada em 1891, baseada na Constituição americana.                                                            

A dissertação de mestrado de Rita de Cássia Ribeiro, intitulada, Eloy de 

Souza: sociologia de um sertanejo (2002) explana o seu pensamento, numa 

perspectiva sócio-antropológica, de base biográfica e histórica e ressalta a imagem 

do ‘homem sertanejo’ que ele criou, inserindo esta construção ideológica numa 

realidade maior que é a nação.                                                                                                        

Conforme essa autora, Eloy de Souza constrói uma identidade nordestina, 

essencialmente sertaneja e rural, com qualidades culturais e morais remontando à 

história das lutas pela conservação do território nacional. Através dessas qualidades, 

o homem sertanejo seria elevado à condição de cidadão, tornando-se parte 

integrante da identidade nacional, complementar à litorânea e urbana. Desse modo, 

o sertão seria o lugar da construção de uma identidade específica formada por um 

certo homem e seu meio, através de uma história e saber locais; uma cultura, a 

sertaneja, com um colorido único e próprio.  Portanto, o sertanejo é parte integrante 

da nacionalidade, contribuindo com valores positivos, como a coragem, a lealdade e 

a valentia ao formar a história da conquista e do território nacional (RIBEIRO, 2002). 

Mais precisamente, Eloy de Souza desempenhava a tarefa de 

"organização da cultura"6 como intelectual, ou seja, como representante e intérprete 

da “hegemonia”, se valendo de um discurso orgânico cujas matrizes temáticas, 

Nordeste, Rio Grande do Norte, sertão, vaqueiro, sertanejo, seca, flagelado, 

irrigação, fundamentavam um processo de conhecimento, pela mediação 

"compreensão" e educação recíproca. Enquanto ele elabora essas categorias, ao 

mesmo tempo está fundamentando um discurso ideológico, valendo-se dos 

aspectos culturais, para se sustentar como político e garantir a coesão do “bloco 

histórico” agrário-industrial do Nordeste brasileiro, do qual fazia parte. Assim, a 

tônica do seu discurso por meio de palestras, na tribuna do Plenário e nos jornais 

prendia-se intransigentemente a esses núcleos temáticos, sempre em articulação 

como “intelectual orgânico” da elite dominante brasileira.    

Sua obra merecia inserir-se no circuito intelectual, haja vista a 

incontestável e significativa contribuição para o estudo dos costumes, dos problemas 

                                                 
6 GRAMSCI, Antonio, Cadernos do Cárcere. 3.ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2004. v.2. p. 

15-53. 
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sociais e econômicos regionais, buscando possíveis soluções, como sujeito 

construtor do processo histórico do mundo rural sertanejo, especialmente, para a 

região interiorana do espaço que corresponde ao Rio Grande do Norte.  

Nessa perspectiva, procura-se estudar as interpretações de Eloy de 

Souza, sobre o Nordeste e os dilemas das secas em especial as relacionadas ao 

Rio Grande do Norte (em 1877, 1904, 1906, 1915 e 1932), como intelectual orgânico 

da classe dominante, esperando que ao resgatá-lo, contribua-se para o seu devido 

reconhecimento. 

Para a implementação deste trabalho tomar-se-á por base a pesquisa 

qualitativa, que segundo Minayo (1996), é um estudo sobre o universo não passível 

de ser captado por hipóteses perceptíveis, verificáveis e de difícil quantificação. A 

imersão na esfera da subjetividade, firmemente enraizada no contexto social do qual 

emerge, é condição essencial para o seu desenvolvimento. Através dela, consegue-

se penetrar nas intenções e motivos, a partir dos quais ações e relações adquirem 

sentido. Sua utilização é, portanto, indispensável quando os temas pesquisados 

demandam um estudo fundamentalmente interpretativo. 

Entre suas características encontram-se as mencionadas por Chizotti 

(1991), que implicam a imersão do pesquisador nas circunstâncias e contexto da 

pesquisa, a saber, o mergulho nos sentidos e emoções; o reconhecimento dos 

atores sociais como sujeitos que produzem conhecimentos e práticas; os resultados 

como fruto de um trabalho coletivo resultante da dinâmica entre pesquisador e 

pesquisado; considerar: a constância e a ocasionalidade, a freqüência e a 

interrupção, a fala e o silêncio, as revelações e os ocultamentos, a continuidade e a 

ruptura, o significado manifesto e o que permanece oculto.  

Para desenvolver a pesquisa qualitativa, escolheu-se o método de análise 

de conteúdo, em virtude de se tratar de uma pesquisa voltada basicamente para 

interpretação de textos escritos, “que não é contudo, um método rígido, no sentido 

de uma receita de etapas bem circunscritas que basta transpor em uma ordem 

determinada, para ver surgir belas conclusões.” (LAVILLE; DIONNE, 1999, p. 216).   

Desse modo a pesquisa tomará por base as leituras das obras de Eloy de 

Souza, pronunciamentos e artigos de jornais (A República, A Ordem, A razão), 

utilizando-se de uma análise crítica, levando-se em conta o desenvolvimento de 

suas idéias, tentando decifrar o sentido do texto, o que diz o autor como, por que e 

qual a sua real intenção.  
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Para compreender melhor o seu pensamento serão feitas algumas 

entrevistas não diretivas ou despadronizadas7 com alguns familiares de Eloy de 

Souza, a fim de serem esclarecidos alguns de seus dados pessoais que não foram 

encontrados em livros e demais documentos escritos, por ele ou por outrem. 

O trabalho objetiva verificar como se deu a constituição do pensamento 

político de Eloy de Souza e quais as suas principais vertentes; analisar o discurso 

parlamentar, presente em intervenções no plenário, participação em comissões e em 

seus projetos, particularmente na área temática das secas; investigar o discurso 

jornalístico e literário, buscando compreender a elaboração e/ou reiteração de 

categorias, de representações e de valores. 

Ainda busca-se compreender o pensamento e a práxis política e literária 

de Eloy de Souza como esforço de construção de uma perspectiva política e 

ideológica que procura inserir os interesses da burguesia latifundiária e comercial 

nordestina e dos seus estratos políticos, no interior do bloco histórico de poder 

agrário-industrial que tem como foco de irradiação a "região" do café representada 

politicamente pelas oligarquias paulista e mineira. Nesse sentido, emergem duas 

categorias cruciais: as secas e o sertanejo, como a síntese do homem nordestino e 

brasileiro, com sua capacidade de resistência e adaptação e seu esforço criador. 

Pretende-se reunir e interpretar obra produzida no período compreendido 

entre 1906-1937, que abarca a época de sua atuação parlamentar. 

Este trabalho constará de uma introdução abordando o objeto, os 

objetivos, a justificativa, a metodologia e a temporalidade do trabalho. 

O desenvolvimento será dividido em quatro partes: a primeira tratará do 

Nordeste, sendo subdividida em outras três em que a primeira discorrerá sobre a 

dinâmica da constituição regional; a segunda abordará interpretações sobre o 

Nordeste brasileiro e a terceira, onde fará uma discussão sobre a questão meridional 

na Itália e a questão Nordeste no Brasil. 

A segunda parte abordará o percurso seguido por Eloy de Souza, 

subdividindo-se em três outras, que sequenciadamente, descreverão a base de sua 

socialização, intitulada Entre Recife e Macaíba; seguindo-se a trajetória intelectual e 

por fim a biografia política. 

                                                 
8 OLIVEIRA, Elvira. F. de Araújo; FILGUEIRA, Maria Conceição Maciel. Primeiros passos da iniciação 

científica. Mossoró: Fundação Vingt-un Rosado, 2004. p. 230-31. (Coleção Mossoroense. Série “C”, 
v. 1412).  
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A terceira parte trata das impressões e contribuições etnográficas de Eloy 

de Souza para o Rio Grande do Norte, subdividida em mais três: 1) Imagens do 

litoral e do sertão - apreendidas por Eloy de Souza, mostrando como ele se volta 

para a defesa do sertanejo; 2) Cultura sertaneja – faz uma breve discussão sobre o 

sentido de cultura, detendo-se na cultura sertaneja; 3) Visão cultural e econômica da 

seca. 

A quarta parte prende-se ao Nordeste e à seca como um problema 

político. Subdividida em três partes: 1) Interpretações de alguns norte-rio-

grandenses sobre o Nordeste e as secas; 2) Eloy de Souza – a luta contra as secas 

e possíveis soluções: a irrigação e 3) terceira, os resultados do discurso de Eloy de 

Souza como intelectual orgânico. 

Por fim, as considerações finais sem, contudo, considerá-lo um trabalho 

conclusivo, posto que está aberto a novas contribuições. 
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2 NORDESTE E SECAS 

 

   

 

Os efeitos negativos, de natureza ecológica e social, atribuídos à seca do 
Nordeste, não tem lugar apenas por causa desse fenômeno, mas por causa 
da sua estrutura econômica, politicamente ‘funcional’ à estrutura do poder 
dominante.                                                                          Otomar de Carvalho 

 

 

 

 

Muito já se falou sobre o Nordeste e em diversos aspectos. Porém, 

mesmo ciente disso, será feita uma remontagem de sua constituição para efeito de 

embasamento teórico deste trabalho, ou seja, por ser, praticamente, o pano de 

fundo, como igualmente a seca que é dele decorrente. 

Assim, para melhor situar o pensamento de Eloy de Souza sobre o 

Nordeste, faz-se mister ressaltar, pelo menos, en passant, a dinâmica da 

constituição regional, sendo esta a primeira subdivisão desta primeira parte. 

A segunda subdivisão prende-se a interpretações sobre o Nordeste 

brasileiro, buscando subsidiar a discussão, com enfoque em autores, que    

constituem balizas indispensáveis para o entendimento dessa questão: Francisco de 

Oliveira, Manoel Diégues Júnior, Caio Prado Júnior, Celso Furtado, Durval Muniz, 

Wilson Cano, Otomar de Carvalho, Tânia Bacelar de Oliveira, Douglas Araújo e 

Benedito Vasconcelos Mendes, dentre outros. A terceira intitula-se, a questão 

meridional da Itália versus a questão nordeste no Brasil..    
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2.1 DINÂMICA DA CONSTITUIÇÃO DO NORDESTE 

  

 

O Nordeste Semiárido é a mais subdesenvolvida e pobre das regiões do 
Brasil, pois detém os piores índices de desenvolvimento humano. 
                                                                           Benedito Vasconcelos Mendes 

 

 

Tratando da formação regional, primeiramente, considera-se oportuno 

lembrar, que o espaço que hoje compreende a região Nordeste do Brasil, o mais 

antigo do país, em termos de ocupação demográfica e econômica, só em 1968, foi 

fixado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mediante o 

estabelecimento de uma divisão oficial do território brasileiro em macrorregiões. 

Ressalte-se que as informações a seguir, sobre o Nordeste (os principais Estados e 

cidades, área, população e a sua classificação em quatro subregiões), foram 

baseadas nos dados do IBGE, 2007. 

Dessa maneira, o Nordeste é aquela porção do território nacional 

constituída das seguintes unidades políticas, integralmente: Maranhão, Piauí, Ceará, 

Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia, (incluindo o 

Distrito Estadual de Fernando de Noronha, hoje pertencendo ao Estado de 

Pernambuco com área de 1.556.001, 1km², representando 18,28% do território 

brasileiro.  

As principais cidades do NE são Salvador, Recife e Fortaleza. População: 

51.019.091 habitantes quase 30% da população brasileira, sendo a segunda região 

mais populosa do país, atrás apenas da região Sudeste. 

 Por conseguinte, a diversidade das características físicas que 

condicionaram sua ocupação e economia a subdivide em quatro sub-regiões: Zona 

da Mata, Agreste, Sertão e Meio Norte.  

A Zona da Mata ocupa a faixa litorânea de até 200 km de largura, do RN 

ao sul da BA, com clima tropical úmido,  chuvas abundantes concentradas no outono 

e inverno (de março a junho), exceto no sul da BA onde se distribui ao longo do ano. 

O solo, escuro e fértil, denominado massapé. A vegetação natural, praticamente 

extinta, é a Mata Atlântica, substituída pela cana-de-açúcar desde o início da 

colonização. É a mais povoada, industrializada, urbanizada e a mais rica das sub-



43 
 

 

regiões, apresentando elevada densidade demográfica, sendo que, nessa zona 

localizam-se as principais metrópoles, Salvador e Recife.  

Agreste, área de transição situada entre a Zona da Mata, úmida (brejos), a 

leste e o sertão semiárido, a oeste. É uma faixa de terras bastante estreita no 

sentido leste-oeste e alongada no sentido norte-sul. Seu clima não é tão úmido 

quanto o da Zona da Mata, nem tão seco quanto o do sertão. Na porção oeste 

normalmente chove menos do que na leste. Sua vegetação em alguns locais se 

assemelha à Mata Atlântica; em outros à caatinga. Nessa área predomina a 

pequena propriedade – os minifúndios, a policultura (algodão, café, agave), aliada à 

pecuária.    

Sertão – é a maior das sub-regiões nordestinas, abrangendo mais da 

metade da área total do Nordeste, correspondendo a terras interioranas. O clima é 

semiárido, as chuvas escassas e mal distribuídas, concentrando-se durante dois ou 

três meses do ano. Há anos em que quase não chove e às vezes durante anos 

seguidos, chove pouquíssimo - são as secas periódicas, fenômeno climático comum 

no Sertão. Solos rasos e pedregosos dificultam a agricultura. Tem como vegetação 

típica, a caatinga; há também, bosques de palmeiras, especialmente, a carnaubeira 

(a “árvore providência”, pois todas as suas partes são aproveitadas). O maior rio é o 

São Francisco, única fonte perene de água para as populações ribeirinhas, com 

várias usinas, como a represa de Sobradinho, em Juazeiro-BA, e a hidrelétrica de 

Paulo Afonso. A economia baseia-se em latifúndios de baixa produtividade, com 

pecuária extensiva e culturas de algodão seridó. Apresenta más condições de vida 

para a população, é a região de onde sai um grande número de migrantes.   

Meio Norte, transição entre o sertão semiárido e a região amazônica, com 

clima mais úmido e vegetação exuberante. Compreende da Bacia do Rio Grajaú, 

Mearim e Itapecuru, no Maranhão, a oeste, até a bacia do rio Parnaíba, que serve 

de divisa entre o Maranhão e o Piauí, a leste. A parte ocidental do Maranhão é 

amazônica, com um clima mais úmido e matas equatoriais semelhantes à floresta 

Amazônica. A maior parte do Piauí pertence ao sertão com clima semiárido e 

vegetação sertaneja. Nessa faixa de terras encontra-se a mata dos Cocais, 

paisagem típica do Meio Norte, constituída de palmeiras, como a carnaúba e, 

principalmente, o babaçu. A economia predominante é o extrativismo vegetal e a 

agricultura. A principal cidade é São Luis, capital do Maranhão que teve seu apogeu 

econômico no século XVII e parte do XIX, com o cultivo e exportação de algodão. 
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Mas, é necessário ressaltar que, essa definição de Nordeste brasileiro 

passou por diversas modificações, levando um tempo para se consolidar. Pode-se 

dizer que começou a ter o seu reconhecimento como uma região, ainda que não 

expressamente, seja na literatura relacionada, seja na opinião pública ou mesmo 

nas políticas governamentais a partir de meados do século XIX. No período colonial, 

havia vários “Nordestes”, e dentro do atual Nordeste existiam diversas regiões.  

O espaço hoje correspondente aos estados de Pernambuco, Alagoas, 

Paraíba e Rio Grande do Norte constituía o locus da produção açucareira por 

excelência e era, reconhecidamente, uma região. Enquanto no espaço dos atuais 

estados do Ceará e Piauí desenvolviam-se atividades econômicas apenas 

subsidiárias em relação à produção açucareira — salvo durante o surto algodoeiro 

ou qualquer outro comandado pela demanda internacional - se constituía, assim, 

uma outra região. O Maranhão era um caso a parte, pois, relativamente isolado dos 

principais centros produtores de açúcar, ligou-se diretamente ao capitalismo 

mercantil europeu, sendo, pois, mais uma região. E, os espaços hoje, 

correspondentes aos estados de Sergipe e Bahia, embora estivessem também 

dedicados à monocultura da cana-de-açúcar (principalmente a Bahia, na área do 

recôncavo), possuía aquele uma classe proprietária de terras significativamente 

autônoma e diferenciada, em termos de ramos familiares, em relação a sua 

correspondente da região marcadamente açucareira, mais ao norte. Em outras 

palavras, o processo de reprodução do capital mercantil nesse espaço apresentava 

sua circularidade na relação, Bahia-Sergipe e Metrópole, constituindo, então, mais 

uma região (OLIVEIRA, 1977, p. 32-33). 

Aliás, conforme expressa o pernambucano Francisco de Oliveira (1977) o 

que existia realmente nesse espaço era um “arquipélago” de regiões que quase não 

se ligavam umas com as outras por se articularem predominantemente com o 

mercado externo.  

Para esse autor, região é um tipo de espaço onde se constituem formas 

especiais de relações de produção e acumulação do capital e, por conseguinte, uma 

estrutura de classes sociais e um desenvolvimento correlato das lutas de classes e 

dos conflitos sociais. Essas formas, por sua vez, nunca se apresentam isoladas nem 

em “estado puro” - no sentido dos tipos ideais weberianos — mas em estágios onde 

há a sobredeterminação de uma delas sobre as demais. As formas capitalistas 

dominantes passam a conviver e a se associar com outras, de natureza pré-
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capitalista, mas também com algumas verdadeiramente capitalistas, porém já 

superadas ou tornadas arcaicas ao longo do tempo (OLIVEIRA, 1977, p. 29).  

Desse modo, as regiões são constituídas pelo modo de produção 

capitalista, entendidas como espaços socioeconômicos de dominação política, onde 

uma das formas específicas do capital torna-se hegemônica em relação às demais. 

Daí, formar um conjunto de relações sociais e econômicas a tais espaços, 

constituindo classes sociais específicas, cujos poder e hierarquia dependerão 

sempre da posição que ocuparão nas relações de produção e no esquema da 

reprodução capitalista. Enfim, para se falar de região na perspectiva desse autor é 

necessário entender a função política de fechamento, que é exercida sob o comando 

de suas classes dirigentes. Tal função significa, de maneira simplificada, a extensão, 

para todo o espaço regional, das relações de dominação de determinadas classes 

por outras, conferindo àquele espaço uma singularidade peculiar (OLIVEIRA, 1977, 

p. 30-31).  

Nesse sentido, quanto maior for a aceitação, por parte das classes 

subordinadas, da visão de região colocada pelas classes dominantes, maior será a 

coesão regional, no sentido de identificação ou reconhecimento social, nos termos 

das relações capitalistas de produção, e não de uma adesão espontânea, 

necessariamente. Tal coesão é, portanto, potencialmente conflituosa, em virtude da 

própria contradição básica presente nas relações capitalistas. Por outro lado, pouco 

importa que as classes dirigentes regionais sejam superadas ou substituídas por 

outras, ainda mais associadas aos interesses dos capitais nacionais e 

internacionais. Persistindo a função política de fechamento, pode-se dizer que a 

região sobrevive, ainda que em contínua reconstrução. Em resumo, esse 

fechamento corresponde à extensão da hegemonia das classes dominantes à 

totalidade do espaço regional contribuindo para a manutenção de suas posições na 

escala hierárquica social.  

É importante salientar que, outras perspectivas se abrem a partir do século 

XIX, com os estudos sociais no Brasil, quebrando a ilusão que se vinha mantendo 

de que o Brasil era um todo orgânico, territorialmente unido e culturalmente uno. 

Com o movimento modernista, de um lado, e a revolução de 30 de outro, começam 

a se configurar as formas regionais diferenciadas culturalmente, embora a língua, o 

cristianismo, a organização da família, a organização política mantivessem a 

unidade exterior (DIÉGUES JÚNIOR, 1972). 
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É do século XIX, por exemplo, a classificação de André Rebouças, a 

respeito de zonas agrícolas e no mesmo século, Martius numa antecipação aos 

estudos de História do Brasil, lembrava a necessidade de se estudar a formação e a 

evolução histórica a partir do foco por onde partiram as linhas mestras de ocupação 

do território. No começo do século XX Sílvio Romero sugere a classificação de 

zonas sociais ou culturais (DIÉGUES JÚNIOR, 1972). 

Seguem outras classificações igualmente sugeridas: Artur Orlando, em 

1913, distinguia tipos característicos das populações brasileiras; Roquete Pinto, 

baseando-se, nas características de tipo físico classificou: áreas de influência 

cabocla, áreas de influência africana, áreas de influência européia. Tristão de 

Athayde, através das condições psicológicas das populações e considerando as 

sociedades integrantes, diferenciava o litoral e o sertão, a cidade e o campo, o Norte 

e o Sul; ainda, Joaquim Ribeiro, com base em “áreas de homogeneidade cultural.” 

(DIÉGUES JÚNIOR, 1972). 

Porém, é a partir de 1930 que rigorosamente se começa a sentir o 

problema de uma classificação regional no Brasil, surgindo algumas fundamentadas 

no aspecto cultural (ora em um aspecto, a linguagem, a culinária, por exemplo, ora 

procurando encarar a cultura como um todo) (DIÉGUES JÚNIOR, 1972). 

Diante desses estudos, constatou-se que seria necessária uma 

reformulação do conceito de regiões culturais, levando-se em conta os aspectos, 

geográficos, psicológicos, sociais, políticos, históricos e econômicos de forma 

integrada; sendo fundado no conhecimento do processo de ocupação humana, onde 

se entrelaçavam fatores do meio físico, econômicos e históricos, contemplando-se 

desse modo, as características essenciais de uma região cultural brasileira 

(DIÉGUES JÚNIOR, 1972, p. 31-32).    

Assim, com base nessa caracterização pode-se identificar as seguintes 

regiões culturais no Brasil: 1) Nordeste agrário do litoral; 2) Nordeste mediterrâneo; 

3) Amazônia; 4) Mineração do Planalto; 5) Centro Oeste; 6) Extremo sul pastoril; 7) 

Colonização estrangeira; 8) Café; 9) Faixa industrial. Três outras ainda podem ser 

acrescentadas: Região do Cacau, no sul baiano; a região do sal do Rio Grande do 

Norte e Rio de Janeiro e a da pesca, abarcando todo o litoral brasileiro (DIÉGUES 

JÚNIOR, 1972, p. 32-33). Contudo para efeito deste estudo só serão abordados o 

Nordeste agrário do litoral e Nordeste Mediterrâneo. 
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O Nordeste agrário do litoral foi a parte do território brasileiro onde 

começou a ocupação humana no Brasil, sendo a economia da cana de açúcar, a 

princípio, com o engenho de açúcar e depois como usina, o principal responsável 

pela formação da sociedade agrária, aristocrática, escravocrata e de características 

patriarcais na organização da família. 

 
 
 

Caracteriza-se, do ponto de vista étnico, pela maior mestiçagem entre 
brancos e negros, do que resultaram o mulato e os tipos secundários, como o 
cabra, o pardo, etc. Do ponto de vista social, caracteriza-se pela função 
social, econômica, e política da casa grande, como símbolo do engenho de 
açúcar, núcleo de exploração econômica que se tornou o principal centro 
regional (DIÉGUES JÚNIOR, 1972, p. 33). 

 

 

 

Dizendo melhor, a casa grande é utilizada como uma metáfora do Brasil 

colonial, cuja sociedade se sustentou na atividade econômica, a monocultura 

açucareira no Nordeste, tendo maior expressão nas regiões de Pernambuco e 

Bahia, onde as famílias colonizadoras constituíam uma aristocracia agrária 

preocupada em ostentar status de nobreza, desempenhado nessas circunstâncias, 

pelo senhor de engenho. 

Esse quadro é muito bem pintado, em Casa grande & senzala, no qual, o 

pernambucano Gilberto Freyre (1900-1987) retrata as relações sociais e o cenário 

do Brasil colonial, a partir de sua terra natal, sob a influência da antropologia cultural 

norte-americana. Estudando as características sócioculturais dos povos formadores 

da sociedade brasileira, sob a ótica do relativismo, valorizou a mestiçagem, antes 

depreciada e reconheceu a contribuição do negro, antes ignorada. Contudo, faz uma 

análise apologética sobre a sociedade patriarcal, passando uma visão positiva 

interpretada por seus críticos como um esvaziamento dos conflitos entre o 

colonizador e o colonizado (FREYRE, 1969).  Enquanto outros autores, como Sérgio 

Buarque de Holanda (1902-1982) em Raízes do Brasil, obra contemporânea à de 

Freyre, viram na colonização portuguesa seu aspecto violento e predatório 

(HOLANDA, 1995).    

O outro Nordeste, também inserido nas regiões culturais, o Nordeste 

Mediterrâneo tinha no curral e nas fazendas de criação seu principal centro social, 
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em cujo território, surgiram, outras características, originando quatro sub-regiões: 

sertões, babaçuais e carnaubais, terras úmidas e agreste. Nela se destaca o 

vaqueiro, um dos tipos característicos do Brasil, a predominância da mestiçagem 

entre brancos e índios, resultando o mameluco; uma pequena parte era mulato e 

outra, menor ainda, cafuso, fruto do cruzamento entre negros e índios (DIÉGUES 

JÚNIOR, 1972).   

Seguem outras explicações sobre mutações importantes que o Nordeste 

sofreu seguindo um longo percurso de sua formação econômica e social, antes de 

ser oficializada como uma macrorregião brasileira, Até fins dos anos 30 do século 

XX inexistia interesse do governo central em dividir o território nacional em grandes 

blocos regionais. As propostas de divisão regional do país, surgidas desde fins do 

século XIX, partiam de estudiosos nacionais e estrangeiros, em geral pertencentes 

ao campo da Geografia, que tomavam por base, o critério de região natural.  

No entanto, para a ciência geográfica, só a partir de 1913, de acordo com 

Guimarães (1941, p. 346), sob a influência do livro Geografia do Brasil, de Delgado 

de Carvalho, foi que a ideia de estudar o país segundo regiões naturais ganhou 

maior impulso. Conforme Delgado de Carvalho, uma futura região nordestina já se 

esboçava, correspondendo, então, ao que o autor denominava de Brasil Norte-

Oriental, indo do Maranhão até Alagoas. Em 1927, Pierre Denis, geógrafo francês, 

propõe uma “Região Nordeste”. Esta compreendia, além dos Estados designados 

por Delgado de Carvalho, o de Sergipe e as áreas do nordeste e recôncavo da 

Bahia, incluindo sua capital, Salvador (GUIMARÃES, 1941). 

A própria Constituição Federal de 1934, não reconhecia a existência 

formal de Nordeste algum, ao tratar da criação de um plano permanente de combate 

aos efeitos da seca e também da instituição de um fundo público para viabilizá-lo, ao 

invés, referia-se vagamente aos “Estados do Norte” como aqueles atingidos pelo 

fenômeno das estiagens prolongadas.  

Em 1938, o IBGE, recém-fundado, pretendendo fixar normas especiais 

para a elaboração do Anuário Estatístico Brasileiro, adotou, para fins de 

regionalização dos dados, uma divisão regional à época utilizada pelo Ministério da 

Agricultura. Nela, havia um Nordeste, que ia do Ceará a Alagoas. Tal divisão foi 

incorporada pelo IBGE, ainda que na qualidade de provisória, parecendo ter, esse 

Ministério se baseado no critério da localização geográfica, sem base científica da 

Geografia física ou humana (GUIMARÃES, 1941, p. 361-363). 
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Em 1939, o Conselho Técnico de Economia e Finanças (CTEF), a fim de 

subsidiar os trabalhos da Conferência Nacional de Economia e Administração, 

elaborou uma outra divisão regional de caráter geoeconômico, na qual o Nordeste 

compreendia os estados do Ceará à Bahia. Contudo, essas duas últimas divisões 

regionais, elaboradas no âmbito do governo central, não possuíam amplo caráter 

oficial, ou seja, não havia maior empenho no interior da própria administração 

pública para que qualquer das duas propostas estabelecidas fosse seguida quanto 

às ações de governo (GUIMARÃES, 1941). 

Apenas em 1941 é que o Conselho Nacional de Geografia (CNG), através 

de Fábio Guimarães, fez um levantamento das várias divisões regionais existentes, 

sem excluir as elaboradas pela administração pública, com a finalidade imediata de 

proceder à escolha de uma única divisão regional para o país, a fim de facilitar as 

diversas ações governamentais (GUIMARÃES, 1941, p.320).  

Concluindo sua análise, o autor ressaltou como sendo as duas mais 

consistentes divisões regionais do país as elaboradas por Delgado de Carvalho 

(região natural) e pelo CTEF (região econômica), sendo mais favorável a primeira, 

por ser mais estável, permitindo uma melhor compreensão dos diversos dados ao 

longo dos anos.  

A recomendação da divisão regional elaborada por Delgado de Carvalho 

foi, finalmente, aceita pelo governo federal. Por conseguinte, em 1945, através do 

IBGE e do CNG, foi oficializada com as seguintes alterações: decomposição das 

cinco grandes regiões, Norte, Nordeste, Leste, Sul e Centro Oeste em 30 regiões e 

79 sub-regiões, incluindo os territórios criados em 1943 (GUIMARÃES, 1941). 

Portanto, a partir de 1943 passa a vigorar, com pretenso caráter de 

uniformidade para a administração pública, a primeira divisão regional oficial do 

território brasileiro. Surgia daí um primeiro Nordeste formal, que abrangia, pela faixa 

litorânea, do Maranhão até Alagoas. As subdivisões criadas eram um tanto 

confusas, complicadas, dificultando a delimitação precisa de certas regiões. Desse 

modo, a região Nordeste compreendia a parte ocidental (Maranhão e Piauí) e o 

Nordeste Oriental (demais estados), igualmente a Região Leste, era subdividida em 

Setentrional e Meridional.   

Em termos mais concretos e específicos, persistiam ainda algumas 

controvérsias quanto à delimitação das grandes regiões brasileiras, em especial a 
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nordestina. O próprio Guimarães (1941, p. 318) no início de sua análise evidenciava 

a dificuldade da delimitação precisa de um Nordeste:  

 

    
   Quando um autor se refere, por exemplo, ao Nordeste do Brasil, fica-se 

freqüentemente em dúvida quanto ao trecho do território nacional que ele 
quer considerar: para uns, tal região abrange nove estados, desde o 
Maranhão até a Bahia, enquanto que para outros ela compreende apenas 
cinco, do Ceará a Alagoas.  

 
 
 

Inclusive, o próprio IBGE apresentaria dificuldades históricas para a 

definição de uma região nordestina: “durante largo período de tempo o espaço 

geográfico pertinente ao Nordeste do Brasil tem oscilado entre o vale do rio Gurupi, 

nos lindes do Maranhão com o Pará, e o vale do rio Paraguaçu, em território baiano” 

(INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 1962, p. 02). E do 

ponto de vista geográfico, os espaços contíguos de Maranhão-Piauí e de Sergipe-

Bahia constituem-se em áreas de transição, principalmente, os extremos, Maranhão 

e Bahia.  

Na verdade, a divisão regional do território brasileiro pautada no critério de 

região natural acabou desconsiderada, sendo mais interessante, diante da nova 

dinâmica da economia brasileira, moldada pela expansão do capitalismo industrial, 

acelerar o processo de integração interna, criando uma nova divisão inter-regional 

do trabalho. Acresce as ações governamentais a esse processo. 

Por conta disso, as modernas regiões nacionais, inseridas em uma nova 

etapa do capitalismo no Brasil, estavam quase que integralmente representadas na 

proposta elaborada pelo CTEF, em 1939, de base geoeconômica. “[...] Dentre as 

divisões em regiões econômicas [...] a melhor é a que foi estabelecida pelo 

Conselho Técnico de Economia e Finanças [...] tendo-se em vista a atual situação 

econômica do país.” (GUIMARÃES, 1941, p. 368). Nessa divisão, já figurava o 

Sudeste, com os mesmos Estados de hoje, no entanto, cometeu o equívoco de 

inserir Piauí e Maranhão no Norte e não no Nordeste.    

Assim, a dinâmica da economia nacional e as ações governamentais em 

um curto espaço de tempo, desconsideraram a primeira divisão regional oficial do 

território brasileiro. A começar pelas próprias organizações governamentais de 

caráter regional, já existentes e as que seriam criadas nos mesmos moldes, 
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posteriormente, não adotariam a referida divisão regional. Veja, a respeito, os 

seguintes exemplos:  

O Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS), “de 1909 

a 1959, foi praticamente, o única agência governamental federal executora de obras 

de engenharia no Nordeste”, na extensa área assolada pelas secas, compreendia 

partes diversas dos estados do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, 

Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e Minas Gerais, a qual ficaria conhecida como 

polígono das secas (DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS 

SECAS, [2007]). 

O Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB), criado pela Lei n° 1649 de 

19/07/1952, Presidente da República Getúlio Vargas, embora com funções 

diferentes daquelas do DNOCS, atuava originalmente, na mesma área do polígono. 

Por sua vez, a criação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste 

(SUDENE), em 1959, provocaria uma nova concepção de Nordeste: a agência de 

planejamento regional tinha como área de atuação os territórios do Maranhão até a 

Bahia, integralmente, e ainda a porção norte de Minas Gerais, área também atingida 

pelo fenômeno das secas.                                                                                                                                                                    

Apesar de todo esse encaminhamento “natural” dado pelos aspectos 

econômicos, sociais e políticos à constituição oficial da moderna região nordestina, 

reinava uma certa confusão: permanecia ainda em vigor a divisão regional oficial de 

1945 e as discussões, quando calcadas tãosomente nos aspectos físicos, tomavam 

rumos bastante distintos daqueles sugeridos pela realidade da economia nacional, 

em franco processo de integração e consolidando, cada vez mais, o estabelecimento 

de uma divisão inter-regional do trabalho no interior do território brasileiro. No início 

dos anos 60, até mesmo para o próprio IBGE, vislumbrava-se a possibilidade da 

retirada do espaço contíguo Maranhão-Piauí, do Nordeste. 

 

 

    Ao se cuidar do espaço geográfico interposto entre o Ceará e o Pará, não foi 
possível, face ao seu forte caráter de área de contato, de mesclamento ou de 
transição [...] defini-lo como uma unidade geográfica de alta hierarquia [...] 
não se poderia [...] filiar todo o território piauiense ao grupo nordestino nem 
tampouco integrá-lo no conjunto do Planalto Central. Do mesmo modo, o 
Maranhão como que se fraciona entre a Amazônia e o Brasil Central e se 
articula com o Piauí, parcialmente nordestino. [...]. Daí a tendência e a 
justificação para o reconhecimento de uma área intermédia, à guisa de 
transição, entre o Nordeste, a Amazônia e o Brasil Central. Essa área 
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constituiria, então, o Meio-Norte, título que deixa entrever seu caráter 
intermédio e transicional. E ficaria, assim, excluído do âmbito do Nordeste 
(INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 1962, p. 04).  

 

  

Entretanto, com relação ao complexo Bahia-Sergipe, parecia prevalecer 

mais a idéia de resgatá-lo à região nordestina, embora com ressalvas para o caso 

baiano.  

 
 

A costumeira exclusão de Sergipe e Bahia do âmbito nordestino parece fruto 
da forte sugestão, inspirada pela magnífica e fácil linha natural representada 
pelo rio São Francisco. Ao mesmo tempo, o fator histórico, associando 
Sergipe à Bahia, terá sido outro elemento para a aceitação do São Francisco 
como o limite meridional do Nordeste, fixando as terras baianas e sergipanas 
em área à parte do domínio nordestino. A realidade, no entanto, é outra. 
Bahia e Sergipe possuem características nordestinas, tais como o clima 
semi-árido, a vegetação da caatinga, o tipo humano onde é notório o 
somatismo sertanejo. [...] Não há dúvida que Sergipe deve ser, por inteiro, 
considerado dentro do Nordeste, não sucedendo o mesmo quanto à Bahia. 
Esta unidade da Federação, a exemplo do Maranhão, fica em posição 
intermédia, entre o Nordeste, o Centro-Oeste e o Brasil Oriental. Em território 
baiano, o vale do São Francisco introduz uma cunha de ambiente nordestino 
até os lindes com Minas Gerais. Na própria Chapada Diamantina, em seu 
extremo norte, há características do Nordeste. Enfim, o domínio sertanejo 
estende-se ao território baiano em largo trecho [...] incluindo-se a tradicional 
área do recôncavo baiano. O recôncavo [...] é, na verdade, uma parte do 
ecúmeno nordestino (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 
ESTATÍSTICA, 1962, p. 04-05). 
 
 

 
 

Dessa forma, finalmente, o IBGE fixou em 1968 uma nova divisão oficial, 

definida pelas várias circunscrições político-administrativas dos estados do território 

brasileiro em macrorregiões, conforme já foi especificado anteriormente, onde o 

Nordeste conta com nove estados e um território.  

Nesse sentido, Otomar de Carvalho (1988) diz que “não importa que o seu 

espaço tenha, historicamente no início da colonização, se restringido à Bahia, a 

Pernambuco, e Paraíba, ao Rio Grande do Norte e Ceará, alargando-se, depois para 

o Sul, Minas Gerais ou para o Norte, em direção ao Piauí e Maranhão.” 

(CARVALHO, 1988, p. 9). O cerne da questão, a seu ver, é que a ampliação do 

território nordestino se deu por motivos políticos, tendo por base a intenção dos 

governos estaduais, a exemplo do de Minas Gerais, de contar com os recursos 

destinados às obras contra as secas. Ontem como hoje, o que importa para ele, é o 
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fato de existirem, elementos que agem cataliticamente unindo interesses, na maioria 

das vezes conservadores, arcaicos como os que surgiram da “indústria da seca”8 

(CARVALHO, 1988). Daí, confirmar que, os beneficiados nessa “indústria”, 

 

 

[...] Eram os representantes da elite regional com acesso mais fácil aos 
poderes constituídos. Historicamente, esses atores sempre souberam tirar 
proveito das calamidades públicas de seca. Nesse processo manuseavam 
recursos financeiros destinados a programas de emergência, acessaram 
recursos destinados a crédito rural, pagos a taxas altamente subsidiadas, e 
se beneficiaram de medidas relacionadas ao perdão de dívidas, empréstimos 
contraídos junto à rede bancária oficial. Muitos deles beneficiaram-se ainda 
de incentivos destinados à construção de açudes, como os caracterizados 
pela concessão de ‘prêmio’ no valor de 50% dos investimentos exigidos para 
a implementação dessas obras de infra-estrutura hídrica (CARVALHO, 2006, 
p.9). 

 

 

Tratando da região, Carvalho diz que o Nordeste constitui uma categoria 

recente, que emergiu no século XX, não considerando, que os livros de história 

escritos há mais de meio século, abordem sobre a região Nordeste, existindo nos 

tempos do Brasil Colonial ou do Brasil Império. Ora, “[...] até das secas, quando se 

falava dessa anomalia climática, as referências eram feitas a um problema do Norte 

[...].” (CARVALHO, 2006, p. 10).  

Desse modo, considera que a própria região sofre modificações, ao 

mesmo tempo em que concorda com Dijacir Menezes em haver vários Nordestes 

diferentes: Nordeste úmido, Nordeste semiárido, Nordeste intermediário, chamado 

Agreste, transição entre o Úmido e o Semiárido. “O que não significa que não haja 

um Nordeste, mas variações espaciais dentro de um território maior conhecido por 

Nordeste.” (CARVALHO, 1988, p. 10). 

Detendo-se na Região semiárida, enfatiza que ela é o problema do 

Nordeste, mas esclarece que os “efeitos negativos, de natureza ecológica e social, 

atribuídos à seca, não tem lugar apenas por causa desse fenômeno, mas por causa 

da sua estrutura econômica, politicamente ‘funcional’ à estrutura do poder 

dominante.” (CARVALHO, 1988, p. 1). 

                                                 
88 CALLADO, Antonio. Industriais da seca e os “galileus” de Pernambuco: aspectos da luta pela 

reforma agrária no Brasil. Rio de Janeiro: civilização brasileira, 1960, criou essa denominação para 
se referir às práticas inescrupulosas das oligarquias do semiárido nordestino, beneficiando-se dos 
recursos destinados para essa região pelo governo federal nos períodos de secas.  
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Reforçando seus argumentos diz que “os espaços constitutivos do 

Nordeste Semiárido do Brasil apresentam especificidades particulares diferentes de 

todas as áreas semiáridas do mundo” a começar por ser a única região semiárida do 

globo localizada na Zona Equatorial da Terra (CARVALHO, 2006, p. 8). Assim, 

aponta suas três características sui  generis:  

 

 

[...] a primeira e principal consiste em apresentar uma só estação climática, 
chuvosa, com dois máximos de chuvas, que correspondem à passagem dos 
equinócios de março e de setembro. [...]. A segunda, o aproveitamento das 
águas das chuvas. [...] De fato, 92% de todas as águas das chuvas que caem 
no Semi-árido nordestino são ‘consumidas’ pela insolação, evaporação e 
evapotranspiração. São aproveitadas apenas 8% de todas as chuvas na 
alimentação dos rios, lagos, açudes e sistemas de drenagem dessa região. 
[...]. A terceira particularidade é a de ser a área semiárida mais povoada do 
mundo (AB’SABER, 1987 apud CARVALHO 2006, p. 8). 
 
 
 
 
 
 

Otomar de Carvalho ainda acrescenta outra peculiaridade do Nordeste 

Semiárido, que é a de   

 

 

 

[...] apresentar dimensões variáveis, tanto do ponto de vista climático, como 
político. Ali, há áreas onde o clima contribui para que as secas ocorram com 
mais intensidade do que outras. Disso decorre a natureza do processo de 
expansão e contração geográfica dessa região. Com a melhora do nível de 
informações climáticas e meteorológicas, tem sido possível constatar que 
esse processo de expansão/contração dos limites do Nordeste Semi-árido já 
conta com justificativas técnico-científicas sólidas (CARVALHO, 2006, p. 8). 
 
 
 
 
 

Continuando, (CARVALHO, 2006, p. 10) diz que, a delimitação geográfica 

do Semiárido, ou seja, das áreas atingidas pelas secas, 

  

 

[...] fenômeno que nos anos de 1930 ainda era caracterizado como ‘um 
problema do Norte’, [...] só veio a ocorrer em 1936.” No primeiro governo de 
Vargas, foi criado o Polígono das Secas, [...] figura paradigmática das áreas 
de ocorrência das secas na região já conhecida como Nordeste. 
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Essa delimitação era mais que justa, tornando-se, uma questão imperativa 

para ele, uma vez que, trata-se do apoio, legitimamente reclamado, aos poderes 

públicos, por parte de grupos sociais que não dispõem da necessária capacidade de 

enfrentar, sozinhos, as incertezas das variabilidades climáticas. Hoje já existe uma 

orientação mais clara para se atender a demanda. Mas nem sempre foi assim. 

Desse modo, é importante saber que tal delimitação saiu a “duras penas”. 

 

 

Para que os espaços afetados pelas secas chegassem a ser oficialmente 
delimitados, dezenas de milhares de pessoas tiveram que morrer. Centenas 
de milhares tiveram de enfrentar a fome e outros malefícios decorrentes da 
anulação das atividades econômicas por todos os segmentos da sociedade 
regional, em particular dos dedicados à agropecuária (CARVALHO, 2006, 
p.9). 

 

 

 

Desse modo, a delimitação do Polígono das Secas, como espaço oficial 

de ocorrência das secas do Nordeste foi efetuado de acordo com a Lei n° 175, de 07 

Mapa 1- Antigo Polígono das 
              Secas 
Fonte: Parejo (2009). 
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de janeiro de 1936, em regulamentação ao Art. 1779 da Constituição em vigor e 

estabelecia o seguinte: 

 
 
 
 
O plano sistemático da defesa contra os efeitos das secas dos estados do 
Norte (hoje Nordeste) abarcaria obras e serviços de natureza permanente, 
obras de emergência, e serviços de assistências às populações, durante as 
crises climáticas que exigissem imediato socorro. [...] A área desse Polígono 
era de 672.281,98km², correspondendo a 43,2% da área total do Nordeste 
(CARVALHO, 2006, p. 12). 
 

 

 

Contudo, a expressão polígono das secas depois de 1960 começou a ficar 

desgastada, submetida ao peso de um certo preconceito, em virtude de ser 

portadora de interesses conservadores como sinônimo de “indústria da seca”. Razão 

pela qual a SUDENE a substituiu de forma oficiosa, pela expressão, Trópico 

Semiárido do Nordeste – TSA, por analogia aos espaços do Trópico Semiárido 

encontrados em diversas partes do mundo (CARVALHO, 2006). 

 Entretanto, a nova expressão Nordeste Semiárido só em 1970 passou a 

ter uso mais generalizado, embora continuasse em vigor, a figura do Polígono das 

Secas. Com a instituição dos Fundos Constitucionais de Financiamentos do Norte - 

FNO, do Nordeste - FNE e do Centro-Oeste – FCO, com a regulamentação do 

Art.159, inciso I, alínea c, da Constituição dd 1988, pela Lei de n° 7.827, de 27 de 

setembro de 1989, os espaços caracterizados pela semiaridez do Nordeste, 

passaram a ser chamados, formalmente, de Região Semiárida do FNE 

(CARVALHO, 2006).  

A iniciativa do Ministério da Integração Nacional em propor uma nova 

delimitação da área geográfica de abrangência do semiárido brasileiro decorreu da 

constatação da inadequabilidade do critério que levava em conta apenas a 

precipitação média anual dos municípios dessa região. 

Com base nessa constatação, o MI convocou ministérios e instituições 

envolvidas com as diferentes questões atinentes ao semiárido brasileiro e, em março 

de 2004, foi instalado o Grupo de Trabalho Interministerial (GTI) incumbido de 

redelimitar o espaço geográfico dessa área.  

                                                 
9  Lei n° 175, de 07 de janeiro de 1936 se fundamentou no Parecer de Eloy de Souza, Deputado 

Federal pelo Rio Grande do Norte, que foi o Relator da Comissão instituída para tal finalidade.  
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Para a nova delimitação do semiárido brasileiro, o GTI tomou por base três 

critérios técnicos: precipitação pluviométrica média anual inferior a 800 mm; Índice 

de aridez (0,21 a 0,50) calculado pelo balanço hídrico que relaciona as precipitações 

e a evapotranspiração potencial, no período entre 1961 e 1990; Déficit hídrico - 

Risco de seca maior que 60%, tomando-se por base o período entre 1970 e 1990. 

Em 10 de março de 2005, o Ministro da Integração Nacional assinou a 

Portaria que instituiu a nova delimitação do semiárido brasileiro. Foram incorporados 

1.133 municípios, correspondendo a uma área de 969.589,4 km e os 1.133 

municípios integrantes do novo semiárido brasileiro se beneficiarão de bônus de 

adimplência de 25% dos recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do 

Nordeste (FNE), enquanto no restante da Região Nordeste esse percentual é de 

15%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O FNE determina que pelo menos 50% de seus recursos sejam aplicados 

no financiamento de atividades produtivas em municípios do semiárido;  

Mapa 2 - Nova Delimitação do 
               Semiárido.  
Fonte: Brasil (2005). 
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Em 2005, o valor a ser aplicado pelo FNE no semiárido alcança os R$ 2,5 

bilhões. Produtores rurais beneficiários do Programa Nacional de Fortalecimento da                                   

Agricultura Familiar (PRONAF) do semiárido têm à disposição crédito com juros de 

1% ao ano, prazo de pagamento de até 10 anos e três anos de carência. 

Essa proposta constitui um dos principais instrumentos do Plano 

Estratégico de Desenvolvimento Sustentável do Semiárido (MI e Adene) e não está 

totalmente concluída. Já foram integrados (em 2006) mais 2 municípios, agora 1.135 

municípios, ampliando a área para 980.089,26 km (CARVALHO, 2006, p. 15). 

Em suma, o “Nordeste brasileiro para Otomar de Carvalho, seja qual for a 

amplitude do seu território em suas várias delimitações (geográficas, culturais, 

históricas, política, administrativa, social, econômica, ou psicossocial), corresponde, 

na expressão de Rosa Maria Godoy Silveira, ao  

 
 
 
 

[...] espaço mais antigo do país, em termos de ocupação demográfica e 
econômica, disso resultando uma identidade objetiva, geográfica e cultural, 
diferenciada de outros espaços posteriormente ocupados [...] Essa identidade 
se consubstancia, ainda, através de um longo processo, em um pensamento 
regionalista — forma de pensar as suas dimensões, limitações e relações — se 
não o mais arraigado, no entanto remanescente com bastante vigor no 
arcabouço mental brasileiro (SILVEIRA, 1981 apud CARVALHO, 1988, p. 9). 
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2.2 VISÕES SOBRE O NORDESTE 

 

Para nós o sertão do Seridó no Rio Grande do Norte é um poço rico em 
sentidos e contrastes. São imagens que nos vêm à memória, como as da 
colheita de algodão; as fazendas com seus moradores; o trabalho do 
roçado feito individualmente ou em mutirão do gado passando pelas ruas, 
conduzidos pelos vaqueiros a destinos ignorados [...].  
                                                                                                Douglas Araújo 
 
 
 

Algumas vertentes teóricas explicam a formação nordestina numa 

perspectiva mais abrangente, levando em conta a constituição de seu histórico 

processo de subdesenvolvimento, a exemplo de Prado Júnior (1961;1989) e de 

Furtado (1961), (1978), (1987), (1989), que vão dar destaque ao complexo 

socioeconômico nordestino.    

Desse modo, interpretam a pobreza do Nordeste em relação ao fenômeno 

chamado subdesenvolvimento que constituía um lugar próprio da periferia na divisão 

internacional do capitalismo, exprimindo uma relação de dependência e 

subordinação em relação aos países centrais do sistema.  

Caio Prado Júnior (1907-1990), paulista, foi um dos primeiros intelectuais 

marxistas brasileiro10 que pensou o Brasil na perspectiva do materialismo histórico, 

mas usando-o de forma criativa como um método crítico, aberto e dialético. 

Sua análise da natureza da colonização brasileira é esclarecedora do 

Brasil e dos fundamentos do seu atraso econômico. A formação do Brasil teria sua 

explicação essencial na exploração colonial, que é a chave para se entender o 

subdesenvolvimento.   

Nesse sentido, percebeu as causas do subdesenvolvimento do Brasil, ao 

buscar no período colonial as raízes de um atraso que até hoje perdura. Se os 

Estados Unidos nasceram como um país periférico na ordem mundial, com colônias 

de povoamento ocupadas por pequenas propriedades e homens praticamente 

iguais, o Brasil surgiu torto, desigual, porém, “moderno”. Era a grande fronteira de 

expansão dos impérios coloniais, num modelo de produção baseado no latifúndio e 

na desigualdade, voltado para a acumulação de lucros na metrópole. Assim, 

enquanto a “Nova Inglaterra” deu origem a uma verdadeira Nação, por aqui surgiu 

                                                 
10 Astrogildo Pereira, um dos fundadores e primeiro dirigente do Partido Comunista (PC), antes de 

Caio Prado, já havia abordado a questão, mas não de forma sistemática como ele. 
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um arremedo de país, em que o povo e a elite não parecem formar um todo 

homogêneo. 

Para Prado Júnior (1961), o sistema colonial possuía uma economia 

majoritariamente agro-exportadora e a  produção interna de alimentos estaria  

dependente do comércio internacional  dos produtos coloniais. Daí, atribuir pouco 

dinamismo ao mercado interno que se voltaria exclusivamente para o auto-consumo. 

A razão para esta dependência estaria na transferência de recursos para a 

metrópole, na escravidão e na produção monocultora.  A colônia não possuía, dessa 

maneira, uma formação econômica  e social autônomas e constituir-se-ia em  um  

corolário  do modo de produção capitalista, inserido no mercado dominante da 

Europa.   

 Em razão dessa origem desfavorável o Brasil atravessou vários ciclos 

econômicos, como os do açúcar, do ouro, da borracha e do café, dentre outros, 

determinados essencialmente por contingências internacionais. Era a demanda 

global que movia e criava grandes riquezas no país. As demais atividades, como a 

pecuária e o pequeno comércio, apenas davam suporte às empresas coloniais, 

ainda que pudessem gerar algumas pequenas fortunas pessoais. Nos Estados 

Unidos, ao contrário, desde cedo o grande motor do desenvolvimento foi seu próprio 

mercado interno. 

Assim, em História econômica do Brasil, afirma que:  

 

No seu conjunto, e vista no plano mundial e internacional, a colonização dos 
trópicos toma o aspecto de uma vasta empresa comercial, mais complexa do 
que a antiga feitoria, mas sempre com o mesmo caráter que ela, destinada a 
explorar os recursos naturais de um território  virgem em proveito do 
comércio europeu. É este o verdadeiro sentido da colonização tropical, de 
que o Brasil será uma das resultantes; e ele explicará os elementos 
fundamentais, tanto no social como no econômico, da formação e evolução 
histórica dos trópicos americanos (PRADO JÚNIOR, 1963, p. 22-23). 

 

 

Pelo visto, o estudo da realidade brasileira para ele deveria ser norteado 

pela busca do sentido essencial da evolução histórica do país. Tinha a convicção da 

necessidade de buscar no passado a explicação para as condições do presente.  

Daí o “sentido” que norteava todo o desenvolvimento histórico da sociedade, 
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apontando para um vínculo, desde a época da colônia, do Brasil com o capital 

comercial, em um 

 
 
 
 

[...] processo que acabaria por integrar o universo todo em uma nova ordem, 
que é a do mundo moderno, em que a Europa, ou antes, a sua civilização, se 
estenderia dominadora por toda a parte. Todos estes acontecimentos são 
correlatos e a ocupação e o povoamento do território que constituiria o Brasil 
não é senão um episódio, um pequeno detalhe daquele quadro imenso 
(PRADO JÚNIOR,1989, p. 20). 

 
 
 
 
 

No entanto, o entendimento da colonização mercantil e capitalista 

segundo o esquema de Caio Prado, negaria a tese do feudalismo brasileiro, definida 

a partir do paradigma da revolução burguesa. Daí, não era a pequena exploração 

parcelária do feudalismo europeu, o ponto nevrálgico da estrutura econômica do 

país, mas, a grande propriedade rural (tanto no passado quanto no presente – o 

grifo é do autor), associada à exploração do trabalho escravo e voltada para o 

mercado externo. Sendo inclusive, via de compreensão da especificidade da 

formação brasileira; dela “derivou toda a estrutura do país: a disposição das classes 

e categorias de sua população, o estatuto particular de cada uma e dos indivíduos 

que as compõem.” (PRADO JÚNIOR, 1989, p. 143).  

Na perspectiva de Prado Júnior (1987, apud MANTEGA, 1991, p. 245), 
 

 

 

Não há relações de produção feudais e nem restos dela no Brasil, porque a 
estrutura colonial brasileira e suas relações de produção (que, no 
fundamental, persistem até a atualidade), foi implantada e organizada pelo 
sistema capitalista mundial (primeiro pelo comercial, depois pelo imperialista).  

 

 

 

A economia camponesa, identificada com a agricultura de subsistência era 

encarada como meramente subsidiária e residual. A escravidão, na sua 

compreensão, é o que, “antes de mais nada, e acima de tudo, caracteriza a 
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sociedade brasileira de princípios do século XIX [...].” (PRADO JÚNIOR, 1989, p. 

269). Assim, analisando a economia do Brasil nos anos finais da escravidão diz que:  

 

 

[...] as premissas do capitalismo já se achavam incluídas na ordem 
econômica e social brasileira, ordem essa que se organizara em função de 
atividades essencialmente mercantis e voltadas para o mercado, isto é, para 
a exportação de produtos tropicais. Assim, o grande desenvolvimento e 
progresso econômico verificado no decorrer da segunda metade do século 
passado [...], essa grande atividade da vida econômica brasileira se realizará 
em moldes essencialmente capitalistas (PRADO JÚNIOR, 1978, p. 115). 

 

 

 

Aliás, o traço peculiar da escravidão para ele será o de pertencer a uma 

“ordem de acontecimentos que se inaugura no séc. XV com os grandes 

descobrimentos ultramarinos”. E subordinada ao capital mercantil procurava garantir 

a produção dos gêneros valorizados no mercado internacional e “nunca se desviou 

de tal rumo”. Por isso, a contribuição do escravo para a formação brasileira, segundo 

Caio Prado, é nula, excetuando-se a “energia motriz.” (PRADO JÚNIOR, 1989, p. 

269-272). 

Nesse sentido considera-se, no mínimo estranho que seu livro, Formação 

do Brasil contemporâneo, mesmo tendo sido escrito posteriormente à Casa Grande 

e Senzala, que Caio Prado leu, desconsidere as afirmações de Gilberto Freyre 

acerca da contribuição do elemento africano para a cultura nacional.  

Mas desprezando o etnocentrismo de Prado Júnior, que chega ao ponto 

de definir os escravos, negros e índios, como povos de “nível cultural ínfimo” 

(PRADO JÚNIOR, 1989, p.271-272); e o pior, dizer que o ”índio brasileiro, saindo de 

uma civilização muito primitiva, não podia adaptar-se [...] ao sistema de uma cultura 

tão superior à sua como era a que lhe traziam os brancos.” (PRADO JÚNIOR, 1963, 

p. 36). Interessam aqui dois aspectos de sua reflexão acerca da escravidão: o 

primeiro é o que ele diz acerca do papel da escravidão americana como geradora de 

diferenciação social, mais do que em qualquer outro sistema escravista. Isto porque 

a diferenciação racial acentua a rigidez do escravismo, “empresta uma marca 

iniludível a esta diferença social. Rotula o indivíduo.” (PRADO JÚNIOR, 1989, p.  

274). O outro aspecto, mais importante, diz respeito à sua interpretação acerca das 

relações de trabalho pré-capitalistas encontradas no campo brasileiro que, para ele, 
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deveriam ser encaradas como resíduos do escravismo subordinado ao capitalismo, 

e não, como resquícios feudais. 

Porém, imbricar a grande propriedade com a mão-de-obra escrava e 

rotulá-la como capitalista é, certamente, um tanto complicado; como também, 

cunfuso seria entender a esfera de circulação de mercadoria e, consequentemente, 

o seu agregado, o capital mercantil, como uma categoria eminentemente ou, pelo 

menos, identificadora do capitalismo.  Para Marx (1967, p. 374), “o capital mercantil 

– e o comércio – é mais antigo que o mundo capitalista de produção; é na realidade, 

do ponto de vista histórico, o modo independente de existência mais antigo do 

capital.”  

Quanto a suas propostas para a superação do atraso do país 

principalmente do campo, Prado Júnior deslocava o ponto crítico da questão agrária 

da luta pela terra para as reivindicações dos trabalhadores ligados ao setor 

“moderno” da agricultura. 

 O latifúndio já não poderia ser visto como um obstáculo feudal que 

deveria ser removido para dar passagem ao desenvolvimento capitalista, mas como 

instrumento da inserção do Brasil na economia capitalista. Ao invés da superação 

daquele suposto feudalismo, pela destruição do latifúndio e distribuição da terra, 

para Caio Prado, tratava-se de superar as permanências do regime de trabalho 

escravo. O que se faria pela valorização da forçadetrabalho porque, em seu 

esquema teórico, o baixo nível tecnológico da agropecuária brasileira e a baixa 

produtividade se deviam ao baixo custo da mãodeobra e à oferta abundante de 

terras, o que estimularia a produção extensiva baseada em investimentos 

tecnológicos insignificantes. Além disso, maior remuneração significa maiores níveis 

de consumo.   

Em Evolução Política do Brasil, ao se referir aos acontecimentos ligados à 

emancipação política do país, ao mesmo tempo em que aponta a necessidade das 

mudanças, impostas pelo desenvolvimento econômico, Prado Júnior (1961, p. 52) 

irá apontar os aspectos políticos que evidenciam seu caráter de “arranjo político”, o 

“ambiente de manobras de bastidores” que caracterizou aquele processo.   

 
 

 
Do que se trata, em suma, é não deixar o funcionamento da economia à 
mercê de simples impulsos dos interesses e da iniciativa privados, sem 
discriminação do maior ou menor, ou mesmo do negativo interesse geral que 
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possam apresentar. [...] torna-se necessária a intervenção decisiva do poder 
público na condução dos fatos econômicos e na orientação deles para 
objetivos prefixados (PRADO JÚNIOR,1987, p. 149). 
 
 
 
 

Caio Prado apesar de retratar de forma ampla os problemas do Brasil, não 

consegue avançar muito no campo das propostas mais gerais para a sociedade, 

todavia, as questões por ele levantadas são importantes para se pensar a pobreza 

do Nordeste em relação ao fenômeno do chamado subdesenvolvimento que 

constituía um lugar próprio da periferia na divisão internacional do trabalho, 

exprimindo uma relação de dependência e subordinação em relação aos países 

centrais do sistema.  

No que diz respeito ao pensamento do paraibano Celso Furtado (1920-

2004) verifica-se uma aproximação de suas idéias com as de Prado Júnior em 

alguns pontos: a preocupação com a economia, na discussão a respeito dos reflexos 

da monocultura sobre a economia colonial e o fato de estar implícito nas suas obras 

teóricas um programa político. Os dois autores chamam a atenção, sobretudo, para 

a ligação, desde a colônia, entre a economia brasileira e a economia mundial. 

No entanto, a obra de Celso Furtado vai mais além. Faz parte de uma 

tradição mais ampla de trabalhos sobre a América Latina, o Brasil e particularmente 

sobre o Nordeste. Seu esforço é, principalmente, o de captar a especificidade da 

sociedade brasileira, explicando como são diferentes dos casos "clássicos", 

europeus e norte-americanos. E se destaca de outros autores por ter sido dos 

poucos a intervir diretamente na realidade, o que tanto seus propósitos, quanto a 

experiência de vida permitiram. Acredita-se que não seria demais afirmar que ele foi 

como o “divisor de águas” tratando-se dos estudos sobre a realidade do Nordeste e 

as desigualdades regionais. 

Furtado vai buscar soluções que conduzam à superação do atraso dessa 

sociedade numa compreensão da totalidade, através da análise estrutural e do 

método histórico, na macroeconomia de Keynes. Na sua visão analítica 

interdisciplinar trouxe à economia política elementos antes de cuidado exclusivo de 

áreas especificas como a Sociologia (as organizações e forças sociais), a Ciência 

Política (o Estado) e a Ecologia (relação do homem e o meio ambiente). 

Destacou-se com a particular contribuição que ficou conhecida como 

teoria estruturalista da Comissão Econômica para a América Latina (CEPAL) ao 
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mostrar como se estabeleceu a relação histórica entre colônias e metrópoles, países 

desenvolvidos e subdesenvolvidos, centro e periferia. Assim distinguia entre as 

diferentes formas de subdesenvolvimento, a que havia desenvolvimento industrial, 

como o Brasil, México, Argentina, Chile, Colômbia e Uruguai e os que ainda não 

haviam superado o estágio agrário, como a América Central e Caribe.  

Talvez mais surpreendente - sua especial sensibilidade para a influência 

da cultura - tenha sido chamar a atenção para problemas, como os sérios padrões 

de consumo das classes dominantes latino-americanas, como um fator de 

perpetuação do subdesenvolvimento. 

Nas décadas de 50 e 60, diversas teorias, sobretudo as norte-americanas, 

diziam que o subdesenvolvimento era uma etapa a ser vencida na direção do 

desenvolvimento. Mas Furtado mostrou que o subdesenvolvimento é um tipo 

específico de desenvolvimento capitalista que acontece na periferia do sistema, pois 

a lógica do sistema é fazer com que os países subdesenvolvidos permaneçam 

sempre subdesenvolvidos (FURTADO 1961; CANO, 1998). Senão veja: 

 

 

O Subdesenvolvimento é, portanto, um processo histórico autônomo, e não 
uma etapa pela qual tenham, necessariamente, passado as economias que 
já alcançaram grau superior de desenvolvimento. Para captar a essência do 
problema das atuais economias subdesenvolvidas necessário se torna, levar 
em conta essa peculiaridade (FURTADO, 1961, p.180). 
 

 

 

Logo, o subdesenvolvimento não é uma etapa para se atingir o 

desenvolvimento, mas sim uma malformação histórica causada pelo impulso inicial 

dado pela expansão do capitalismo. Daí, Furtado demonstra, a necessidade e a 

importância da condução do Estado durante o processo de superação do 

subdesenvolvimento. Desse modo, o Estado aparece, como um importante 

instrumento, passível de ser utilizado para resolver problemas estruturais. 

Enquanto o Centro-Sul registrava um desenvolvimento industrial 

ascendente e uma economia em expansão, o Nordeste mantinha-se entregue às 

oligarquias que se beneficiavam da situação, explorando a chamada ‘indústria da 

seca’. As ações em favor da Região limitavam-se a obras esporádicas e de caráter 

paliativo. Até então não existia uma política pública específica contra a seca e muito 
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menos um plano de trabalho voltado ao desenvolvimento das atividades agrícolas e 

industriais. O País precisava de uma plano de trabalho que contemplasse a Região.  

Segundo Furtado (1989, p. 49), apesar de o DNOCS, ser na época, o 

principal órgão federal que atuava na região, ocorreram alguns problemas na sua 

execução, que mereceram observação, como ele diz: “apoiei o projeto do “Correio 

da Manhã” de enviar o jornalista Antônio Callado, como repórter itinerante, para 

projetar um pouco de luz nos desvãos das instituições federais atuando no 

Nordeste”. E o que se constatou foi o seguinte: 

 

 

Na Região Semi-árida nesse momento assolada pela seca [...], as máquinas 
e equipamentos do DNOCS, [...] eram utilizados por fazendeiros a seu bel-
prazer. Nas terras irrigadas com águas de açudes construídos e mantidos 
pelo governo federal produzia-se para o mercado do litoral úmido e em 
benefício de alguns fazendeiros que pagavam salários de fome. As obras de 
emergências eram pré-finaciadas por comerciantes que, de um, lado, se 
beneficiavam da forte elevação dos preços dos gêneros de primeira 
necessidade e, de outro, cobravam dos trabalhadores juros escorchantes, 
implícitos nos adiantamentos que faziam. Em síntese, a seca, era um grande 
e próspero negócio para muita gente. Callado, com sua fina ironia, revelava 
[...] a existência, no Nordeste, de uma classe social sui generis, os 
“industriais das secas”. E essa classe dispunha de importante bancada no 
Congresso Nacional (FURTADO, 1989, p. 49). 

    

 

 

Em meio a um clima de desesperança, a própria sociedade nordestina, 

liderada por alguns setores de participação mais ativa na vida regional, a exemplo 

da Igreja, dos sindicatos e de algumas facções políticas menos conservadoras, 

mobilizou-se, conquistou a opinião pública e pressionou o Governo Federal no 

sentido de adotar medidas mais firmes em benefício do Nordeste. A situação era de 

calamidade e a Região em nada refletia a política de industrialização adotada pelo 

Governo e que já apresentava impactos positivos na economia do Centro-Sul do 

País.  

Nessas circunstâncias, Juscelino Kubitschek, Governo Federal à época, 

pressionado pela sociedade civil e consciente de que as raízes dos problemas 

nordestinos não residiam apenas na questão hídrica e confiando na racionalidade, 

lucidez e competência técnica de Celso Furtado, criou o Grupo de Trabalho para o 

Desenvolvimento do Nordeste (GTDN), entidade ligada diretamente à Presidência 
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da República. Responsável pela elaboração de um plano de trabalho em favor da 

Região, o GTDN realizou um minuncioso levantamento das questões regionais, 

estudo esse apresentado ao então presidente Juscelino Kubitschek em julho de 

1959.  

Ao elaborar o documento oficial intitulado Uma política de 

desenvolvimento econômico para o Nordeste, o chamado Relatório do GTDN, em 

1956, destinado a ser o suporte teórico para a intervenção planejada na região — 

consubstanciada na criação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste 

(SUDENE) — Furtado preconizava a superação do elevado grau de desigualdade 

inter-regional no país, sobretudo através da industrialização na região Nordeste; 

articulada à própria reorganização da agricultura na sua faixa úmida (para que a 

produção de alimentos desse suporte à expansão do parque industrial nos principais 

centros urbanos), ambas as ações a serem implementadas pelo Estado nacional-

desenvolvimentista. 

Nesse sentido, veja-se o relato de Furtado (1989, p. 37-56) sobre como 

se deu a sua participação do GTDN. 

 

 

[...] Renunciara a meu cargo nas Nações Unidas e aceitara um posto de 
diretor do BNDE  sob a condição de que minha atuação se circunscreveria à 
área do Nordeste. [...]. De imediato coube-me intervir no Grupo de Trabalho 
para o Desenvolvimento do Nordeste (GTDN), um dos muitos grupos que 
instituíra o Banco, transformado em órgão assessor principal da Presidência 
da República. [...]. Fora  obtido o apoio de uma missão técnica das Nações 
Unidas, cujos membros, em viagens tranqüilas, começavam a descobrir a 
região. [...]. Não havia no grupo nenhuma pessoa com conhecimento de 
conjunto da região e menos ainda, economistas especializados em 
desenvolvimento. Uma equipe assim, improvisada [...]. O texto fora 
concebido e redigido por mim. Não houve tempo sequer para submetê-lo a 
leitura crítica de outras pessoas. Os estudos setoriais em que se aplicavam 
os técnicos do GTDN ainda estavam em gestação. E se afastavam da ótica 
da macrroeconomia  que eu adotara. Mas evitei assiná-lo [...] Foi distribuído 
entre os presentes na reunião do palácio do catete como simples 
fundamentação técnica da exposição que fiz. Esta tática de apresentação foi 
providencial para sua sobrevivência quando caíram sobre nós os dias 
sombrios da ditadura militar, que me cassou os direitos e tornou “suspeito” 
tudo o que contivesse o meu nome. Com efeito ele pode continuar a ser 
utilizado e citado, atribuindo-se a autoria ao GTDN.  

 

 

O GTDN foi transformado no Conselho de Desenvolvimento do Nordeste 

(CODENO), sendo Celso Furtado o seu responsável principal e teve um papel 

decisivo na criação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste 
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(SUDENE), em 1959. Vale enfatizar que esse estudo deu especial atenção à 

problemática do semiárido, percebido no país, pela ótica dos terríveis efeitos 

engendrados pelas secas que já vinham provocando suas mazelas, caracterizando o 

Nordeste como área-problema, agravando-se a partir da segunda metade do século 

XIX, assumindo a forma de grande calamidade social.  

 Em se tratando da economia dessa região, Furtado a define como um 

complexo de agricultura e pecuária bovina extensiva, ambas de baixo rendimento, 

combinando elementos monetários (representados, basicamente, pela pecuária e 

pela cultura de xerófilas, voltadas para o mercado) com outros nãomonetários (as 

tradicionais lavouras de subsistência). Dadas suas condições naturais, seria 

razoável esperar que esse espaço apresentasse uma baixa densidade demográfica, 

estabelecendo-se, portanto, um equilíbrio entre a população residente e os recursos 

naturais disponíveis. No entanto, o avanço da agricultura de subsistência no semi-

árido provocou um certo adensamento demográfico, o qual está na raiz do problema 

da grande vulnerabilidade desse tipo de economia às secas. Trata-se aqui, enfim, de 

deslocar a discussão dos fatores climáticos - sem negá-los, evidentemente — para a 

estrutura econômico-social, o que equivale a afirmar que esta última tem o poder de 

ampliar os efeitos da estiagem (FURTADO, 1987;1989). 

Como agravante, o Nordeste Semiárido,  

 

 

[...] não dispunha de tradição agrícola, sendo insignificante seu 
patrimônio tecnológico [...]. As fazendas e áreas mais áridas não 
contou com um estoque inicial de técnicas agrícolas e sendo uma 
constelação de minifúndios, sem nenhuma capacidade de acumulação 
[...] fechou todas as portas para o investimento no fator humano, o que 
explica sua estagnação secular [...]. a passividade da população, sua 
inaptidão para organizar-se na ação política, seu profundo sentimento 
de insegurança, levando-a a buscar segurança, contribuíram para 
implantar o imobilismo social e a estagnação econômica. A rígida 
hierarquia social e o monopólio da informação em mãos de poucos 
explicam a arrogância e o autoritarismo da classe dirigente. Assim, o 
econômico, o social e o político se entrelaçam para formar o duro 
cimento em que se alicerçou o subdesenvolvimento do Nordeste 
(FURTADO, 1989, p. 22-23).  
 
 

 
 

 Furtado demonstrou que a saída do subdesenvolvimento só é viável 

através da participação ativa do Estado, que deve colocar em prática um projeto de 

desenvolvimento. Contudo, não defende a direção da economia pelo Estado, mas 
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sim que esse intervenha no sentido de coordenar e gerar condições para o 

desenvolvimento, tanto em âmbito regional (SUDENE) como no nacional (Ministério 

do Planejamento). Nessa perspectiva, o planejamento econômico ganha destaque 

central, pois se apresenta como um meio de coordenar ao longo do tempo 

mudanças estruturais e reformas. 

 Diante do exposto sobressaem-se diferenças substantivas entre Prado 

Júnior e Furtado, e levando-se em conta a questão da superação das heranças 

legadas pela colonização e, mais especificamente, como entender a industrialização, 

pode-se constatar o seguinte: enquanto o primeiro autor não dá muita importância 

ao fenômeno, já que ressalta a dependência de capitais estrangeiros e a 

incapacidade de mudar a orientação da economia desde a colônia, o segundo 

ressalta o sentido transformador da industrialização. De certa maneira, o autor de 

Formação do Brasil contemporâneo ainda está preso ao passado, enquanto o de 

Formação econômica do Brasil ajuda a construir o país do futuro. Com efeito, a 

industrialização teria se dado mediante políticas keynesianas já que, depois da crise 

de 1929, a política de defesa dos preços do café mantinha os níveis de renda interna 

e a crise de divisas fortes impedia a importação de manufaturas.  

Nas palavras de Cano (1998, p. 22), economista crítico da Unicamp, “há 

que se fazer justiça a Furtado, que, dirigindo o GTDN, elaborou um diagnóstico e 

uma política de desenvolvimento do Nordeste de marcada profundidade, pensando 

não apenas em industrializar a região, mas, sobretudo, mudar sua estrutura 

econômica” Continuando ele acrescenta: 

 

 

O diagnóstico, resumidamente, pretendia que se atacasse quatro frentes: a 
industrialização;  a reforma da estrutura agrária da zona úmida;a 
transformação da economia das zonas semi-áridas e o deslocamento da 
fronteira agrícola. Com isso aumentar-se-ia a eficiência do antigo setor 
exportador, ampliar-se-ia a oferta de alimentos para suporte à nova economia 
industrial, e obter-se-ia, ainda, a transferência de parte do excedente 
populacional para o Maranhão (CANO, 1998, p. 22-23). 

 

 

 

Resumindo ele diz: “Ao contrário do que afirmavam muitos dos seus 

críticos, Furtado tentava criar aquilo que o Nordeste nunca tivera, de forma mais 

avançada: relações capitalistas de produção, numa economia mais eficiente e 
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internamente integrada.” (CANO, 1998, p. 23). Dele foi a primeira tentativa de 

elaboração de uma política sistemática de desenvolvimento regional integrada, com 

a criação da SUDENE em 1959. 

Celso Furtado é considerado o grande inovador do pensamento 

econômico do Brasil e também da América Latina, fundador da política econômica 

brasileira e criador da escola de pensamento econômico conhecido como 

pensamento cepalino. E, até hoje, suas idéias norteiam o pensamento econômico 

brasileiro.  

Vale salientar que todo o trabalho de Furtado em favor do Nordeste foi 

conquistado a duras penas, depois de muitos percalços, resistências e entraves 

enfrentados com os líderes políticos regionais representantes da oligarquia 

tradicional agrária, que foram superados, nacionalmente pelo grupo industrial e 

pelos setores progressistas desempenhando um papel central nas decisões. 

Também pelo fato de os documentos iniciais elaborados por ele, não fazerem 

menção estrita e, especificamente, à reforma agrária, deixando apenas contribuições 

para soluções reformistas.                                                                                                                

Quanto à penetração das economias centrais do sistema na periferia e à 

formação da estrutura subdesenvolvida, Furtado (1978, p. 53) esclarece:  

 
 
 
 
                       O efeito do impacto da expansão capitalista sobre as estruturas arcaicas 

variou de região para região, ao sabor de circunstâncias locais, do tipo de 
penetração capitalista e da intensidade desta. Contudo, a resultante foi quase 
sempre a criação de estruturas híbridas, uma parte das quais tendia a 
comportar-se como um sistema capitalista, a outra, a manter-se dentro da 
estrutura preexistente. Esse tipo de economia dualista constituiu, 
especificamente, o fenômeno do subdesenvolvimento contemporâneo 
(Elementos de uma teoria do subdesenvolvimento).  

 
 
 
 

Essa coexistência em uma mesma estrutura econômica de duas 

dimensões – uma advinda do sistema capitalista e outra pré-capitalista – é o 

elemento chave do fenômeno do subdesenvolvimento para Furtado. O autor 

compreendia, por conseguinte, que o subdesenvolvimento seria um processo 

histórico autônomo, ou seja, não era uma etapa pela qual tenham passado 

obrigatoriamente todas as economias capitalistas desenvolvidas. Um elemento 
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importante diz respeito ao fato de que na formação das economias híbridas em que 

o núcleo capitalista passava a coexistir de forma pacífica com a estrutura arcaica. 

Este núcleo capitalista não modificou as condições preexistentes, o que foi 

acontecer somente quando as atividades capitalistas necessitavam de uma 

absorção em grande escala de mãodeobra, como no Brasil. 

 No entanto, se a teoria do subdesenvolvimento construída por Furtado 

trouxe grandes contribuições para a compreensão da realidade dos países 

periféricos, por outro lado, destacam-se as suas debilidades, segundo Oliveira 

(1977), que tratou de colocá-las em relevo. O autor fará uma leitura crítica da teoria 

do subdesenvolvimento em Furtado, bem como, traçará um novo quadro analítico 

para a compreensão da estrutura socioeconômica brasileira. 

Nas principais reflexões da abordagem de Chico de Oliveira em relação 

aos traços fundamentais da realidade socioeconômica brasileira, o eixo central é que 

por trás da aparente oposição formal entre o “moderno” e o “atrasado” existe uma 

integração dialética. A agricultura “arcaica” cumpre um papel fundamental no regime 

de acumulação: ao invés de se opor ao setor industrial, o alimenta.  

Por consequência, o modelo da estrutura econômica desenvolvida por 

Chico de Oliveira, não poderia conter a tese de Celso Furtado da separação dual e 

antagônica entre os setores. O setor agropecuário atrasado e o setor industrial 

conformavam uma unidade de contrários, uma totalidade a qual tinha um sentido 

claro, ou seja, o de estabelecer um regime de acumulação conveniente, extrair mais 

lucro. Logo, os diversos setores constituíam uma estreita imbricação entre eles, uma 

dependência recíproca, um organismo coerente que se compunha de elementos 

desigualmente desenvolvidos e combinados. Assim, a dimensão “arcaica” da 

economia não podia ser entendida como um polo “marginal” indesejado das 

estruturas subdesenvolvidas, mas antes como parte coerente e funcional do modelo 

característico de acumulação nos países periféricos. Este modelo, combinando um 

intenso processo de industrialização com uma estrutura agrária basicamente 

atrasada, produzia taxas fabulosas de acumulação por um lado, e por outros níveis 

de exploração da força de trabalho. Aí se encontrava a racionalidade dessa 

integração dialética.  

    Celso Furtado descartou a hipótese evolucionista. No entanto, 

compreendia a existência numa mesma estrutura de elementos econômicos 

“arcaicos” e “modernos” como duas dimensões que não se encaixam e se separam. 
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Enquanto Chico de Oliveira, por sua vez, defendeu que a junção, desigual e 

combinada desses elementos contraditórios formava uma estrutura com sentido 

coerente, qual seja o de constituir um modo de acumulação própria dos países 

subdesenvolvidos. As partes agora se encaixam e se unem, se alimentando 

reciprocamente, num movimento de integração econômica (OLIVEIRA, 1977). 

Esse movimento se verifica de forma mais acentuada nas últimas décadas 

pelo processo de acumulação de capitais do país, “atingindo o Nordeste e 

‘solidarizando’ sua dinâmica econômica às tendências gerais da economia nacional”. 

Nesse sentido, no contexto atual, “uma das teses centrais do GTDN ficou 

ultrapassada: não se verifica mais o fato de a economia do Nordeste, mergulhada na 

estagnação, conviver com o forte dinamismo Centro-Sul. A integração articulou as 

diversas dinâmicas ‘regionais’.” (ARAÚJO, 1995, p. 128. Grifos do autor).  

Por conseguinte,  

 

 

[...] as dificuldades de hoje são maiores porque os problemas regionais se 
tornam mais complexos, seja no tocante ao Nordeste propriamente dito, 
seja no contexto dos problemas nacionais, dada à sua maior integração na 
economia nacional e aos mercados internacionais (CARVALHO, 2003, p. 
304). 

 

 

 

Concordando com a economista pernambucana Tânia Bacelar de Araújo, 

hoje, é preciso saber de qual Nordeste se está falando, pois mudanças importantes 

vêm se verificando nessa região, nas últimas décadas, contribuindo para remodelar 

sua realidade econômica. Pode-se, falar, de quantos “Nordestes” quantas forem as 

abordagens, interesses, focos, resistências e mudanças. 

Ela ainda adverte para não se tratar o Nordeste e nem uma outra região 

como autônoma,  

 

 

[...] Locus  de  uma  dinâmica  própria  de  seu  movimento  de  acumulação  
de capitais  [...].  No  Brasil  nesse  novo contexto, não existem mais 
‘economias regionais’, mas uma ‘economia nacional regionalmente 
localizada (ARAÚJO, 1995,  p. 152. Grifo do autor).  
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Bacelar de Araújo remonta ao período colonial no qual o espaço que viria 

posteriormente se chamar região Nordeste, era o polo econômico mais dinâmico do 

País. Porém, o dinamismo econômico, aliado ao lastro do latifúndio e do escravismo, 

representaria a origem histórica da miséria na região. 

Ao longo de quatro séculos, desde seu descobrimento pelo capital 

mercantil em busca de internacionalização, até o século atual, o Brasil se constituiu 

como um país rural, escravocrata e primário – exportador. Só no século XX é que  

emerge o Brasil urbano - industrial e de relações de trabalho tipicamente capitalistas. 

As antigas bases primário-exportadoras, embora montadas no amplo litoral do país, 

eram dispersas em diversas regiões, tendo associadas a elas, as indústrias 

tradicionais. 

 Estudando a trajetória recente dessa região, a referida autora sugere 

evitar-se fixar apenas na visão esteriotipada tradicional, como 

 
 
 

[...] Nordeste, região problema, Nordeste da seca e da miséria, Nordeste 
sempre ávido por verbas públicas, verdadeiro ‘poço sem fundo em que as 
tradicionais políticas compensatórias de caráter assistencialistas, só 
contribuem para consolidar as velhas estruturas socioeconômicas e políticas, 
perpetuadoras da miséria. Essas são apenas visões parciais dessa região 
nos dias presentes. Revelam parte da verdade sobre a realidade econômica 
e social nordestina, mas não apresentam os fatos novos dos anos mais 
recentes. Não revelam a atual crescente complexidade da realidade 
econômica regional e não permitem desvendar uma das mais marcantes 
características do Nordeste atual: a grande diversidade, a crescente 
heterogeneidade de suas estruturas econômicas (ARAÚJO, 1995 p. 132). 

 
 
 
 

Na abordagem tradicional das políticas regionais brasileiras a dimensão 

regional era sempre tratada subsidiariamente (dada a predominância de políticas de 

corte setorial-nacional e a hegemonia de uma macro-região: o Sudeste) e o regional 

era visto sempre como problema (questão regional). Prova disso é que as políticas 

regionais eram voltadas para as regiões periféricas, de menor dinamismo e de maior 

pobreza. O discurso regionalista das regiões menos desenvolvidas era marcado pela 

reivindicação de “tratamento diferenciado”, do que tiravam proveito as elites 

conservadoras dessas regiões (ARAÚJO, 1999).  

Na época atual, a quebra do comando hegemônico do Sudeste pela maior 

abertura a articulações internacionais, os diversos fatores que estimulam a 
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desconcentração das bases produtivas (fortalecendo especializações regionais 

dispersas no território e geradoras de focos dinâmicos mesmo em antigas áreas 

tidas apenas como regiãoproblema) e a descentralização  de políticas públicas são 

elementos que criam oportunidade para mudar a abordagem e fundar uma nova 

Política Nacional de Desenvolvimento Regional no Brasil (ARAÚJO, 1999). 

 Daí, ser mais que nunca oportuno superar as “choradeiras” regionalistas 

de um lado e as posturas discriminatórias de outro, para  pensar e agir no Brasil 

heterogêneo e diversificado; para tratar como positivo, como potencialidade (e não 

como problema) a crescente diferenciação interna das diversas macro-regiões do 

país (ARAÚJO, 1999). 

A autora atribui o fracasso das políticas públicas, que historicamente foram 

destinadas ao Nordeste, à apropriação das demandas transformadoras de tais 

políticas pelas elites locais, havendo assim uma tensão que marca decisivamente a 

continuidade da miséria no Nordeste: modernização econômica versus cultura 

política tradicionalista (ARAÚJO, 1999).  

Ainda sobre a questão do Nordeste, torna-se interessante apontar uma 

nova abordagem que se apresenta sobre o Nordeste contida no livro, A invenção do 

Nordeste e outras artes, de autoria do professor da Universidade Federal do Rio 

Grande do Note (UFRN), Durval Muniz  Albuquerque Júnior (2001). Fundamentado 

em idéias de historiadores da chamada Nova História e do filósofo Michel Foucault, 

mostra que a construção de um conceito para a região não deve se restringir apenas 

à perspectiva econômica ou política. O resultado do percurso histórico de um espaço 

social e afetivo, decorrente de muitas décadas, montado a partir de diferentes 

discursos que lhes concederam vários atributos morais, culturais, simbólicos, dentre 

outros, devem ser levados em consideração. 

O autor do surgimento e consolidação da região Nordeste na “paisagem 

imaginária” do país no final da primeira década do século XX, em substituição à 

antiga divisão regional do país entre norte e sul, diz que essa região foi fundada na 

“Saudade e na Tradição”. Mostra a fantasiosa simbologia criada para este espaço e 

a sua evolução no Brasil, situando-a no conjunto dos mecanismos constitutivos de 

um projeto de bases culturais e sociais diversificadas..  

Assim, na esteira de Foucault desenvolve um trabalho arqueológico e 

genealógico sobre os discursos que deram visibilidade e no que foi dito sobre o 

Nordeste, realizando uma desconstrução das identidades que estes mesmos 
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discursos atribuíram à região. Por essa via, ele divide a obra em dois grandes 

grupos de produções artísticas e culturais, que interpretaram o Nordeste durante o 

século passado. Um é composto pelas obras e artistas (escritores, pintores, músicos 

etc.) que tomaram a região como “espaço da saudade”, ou seja, que a enxergavam 

(e a divulgavam) como um local de passado idílico, cuja transformação a 

contragosto era realizada pelo “trator” da modernidade com sua paisagem urbano-

industrial. O outro compõe-se de artistas que já cresceram em meio ao processo de 

estabelecimento da sociedade burguesa-industrial e que vivenciaram a formação da 

classe média no país, fatores que potencializaram a difusão de correntes de 

pensamento crítico, principalmente o marxismo; doutrina que foi de grande influência 

no ambiente artístico e intelectual e que colaborou de forma decisiva para a 

perspectiva do Nordeste como um “território da revolta”. 

A “invenção” do Nordeste se deu inicialmente através das primeiras 

formações discursivas acerca da região. Discursos, fortemente marcados por 

circunstâncias históricas que foram cruciais na trajetória política e econômica do 

país: o declínio da velha oligarquia rural nordestina (principalmente a açucareira) e a 

ascensão da nova burguesia industrial do Sudeste (com destaque para a elite 

paulista, principal herdeira dos rendimentos das antigas fazendas de café). A 

falência da oligarquia agrária do Nordeste trouxe como consequência, além da crise 

dos códigos culturais da região, a necessidade das elites locais de se imporem 

frente ao crescimento político e econômico do Sudeste (que se transformara, para 

essas elites, na grande representação do progresso “destruidor”). Esse antagonismo 

regional acarretou no estabelecimento de um embate entre tradição versus 

modernidade, que rapidamente se propagou do plano político para o plano cultural. 

Precisando se contrapor à região emergente, intelectuais e artistas do 

Nordeste conceberam em suas obras uma idéia da região permeada de lirismo e 

saudade, valorizando a tradição, o passado rural e pré-capitalista. Para Durval, essa 

visão saudosista da região pode-se dizer que foi iniciada e instituída pelo Movimento 

Tradicionalista de Recife (iniciado oficialmente em 1924) e pela produção sociológica 

e antropológica de Gilberto Freyre, principal articulador intelectual da região na 

época. Surgiu numa perspectiva de circulação limitada, patrimônio das elites 

artístico-intelectuais e políticas, mas que foi capaz de funcionar como lastro para as 

produções culturais e artísticas subsequentes nas mais variadas áreas como a 

literatura, as artes plásticas, a arquitetura etc. Para instituir este Nordeste, 
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[...] contribuirão decisivamente as obras sociológicas e artísticas de filhos 
dessa ‘elite regional’ desterritorializada, no esforço de criar novos territórios 
existenciais e sociais, capazes de resgatar o passado de glória da região, o 
fausto da casa-grande, a ‘docilidade’ da senzala, a ‘paz e estabilidade’ do 
Império. O Nordeste é gestado e instituído na obra sociológica de Gilberto 
Freyre, nas obras de romancistas como José Américo de Almeida, José Lins 
do Rego, Rachel de Queiroz; na obra de pintores como Cícero Dias, Lula 
Cardoso Ayres etc. O Nordeste é gestado como espaço da saudade dos 
tempos de glória, saudades do engenho, da sinhá, do sinhô, da Nega Fulo, 
do sertão e do sertanejo puro e natural, força telúrica da região 
(ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2001, p. 35).                                                                                

 

 

E por que não dizer, que o sertão de Eloy de Souza também não se insere 

nessa gestação do Nordeste em Durval? Afinal, Eloy de Souza concebia o sertão 

nordestino, enleado de saudades de tudo que o caracterizava, os costumes, as 

vaquejadas, valorizando a tradição, calcado em um passado de lutas heróicas em 

defesa do território.    

A partir dos anos 30, no entanto, os discursos emanados das obras dos 

artistas e intelectuais sobre o Nordeste se invertem: não sonham mais com uma 

volta ao passado, e sim com a construção do futuro. O “novo” Nordeste que emerge 

é esquerdista, sendo caracterizado pelos trabalhos que denunciam a região como 

um espaço onde predominam a miséria e a injustiça social e também como local de 

reação às transformações revolucionárias da sociedade. Para Durval, essa mudança 

se deveu a fatores como o crescimento urbano, que já se fazia notar em algumas 

cidades nordestinas; a consequente ampliação da classe média; acentua-se a 

difusão de correntes de pensamento crítico, em especial, o marxismo. Para o autor, 

o trabalho desses intelectuais define-se como um serviço de reconstrução da região 

Nordeste. 

No Nordeste, o tom messiânico do pensamento marxista respondeu aos 

anseios ideológicos tanto de uma classe média em formação e insegura, quanto das 

gerações seguintes da velha elite tradicionalista patriarcal (grandes latifundiários, 

donos de engenhos e usinas etc), que já estava sem influência na vida política do 

país e sendo jogada para esta mesma classe média iniciante. Para alguns 

descendentes da velha elite, a opção revolucionária - diferente da negação do 

presente e da criação de um passado idílico como ocorrera outrora - foi uma 

maneira de tentar estabelecer um novo território no futuro, um território que pudesse 
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tomar o lugar do desconforto pelo qual passavam naquele momento. Desse modo, o 

marxismo surge como uma doutrina que os salvaria das transformações trazidas 

pela modernidade, como um messianismo oriundo da vontade de retomar a 

identidade que se diluía. Porém, é importante considerar que nem todos os 

intelectuais e artistas urbanos do Nordeste viam no marxismo a única saída para o 

Brasil ou para a região. Diferente dos que tomavam a revolução como caminho para 

um novo mundo socialista, alguns também enxergavam no approach revolucionário 

a oportunidade do estabelecimento da sociedade burguesa. Por esse 

encaminhamento, Albuquerque Júnior (2001, p. 194-195) afirma que:  

 

 

O Nordeste, como território da revolta, foi criado basicamente por uma série 
de discursos acadêmicos e artísticos. Discursos de intelectuais de classe 
média urbana. Uns interessados na transformação, outros na manutenção da 
ordem burguesa. Por isso, são obras que partem, quase sempre, de um 
‘olhar civilizado’, de uma fala urbano-industrial, de um Brasil civilizado sobre 
um Brasil rural, tradicional, arcaico. Um espaço da revolta que, ou deve ser 
resgatado para a ordem e para a disciplina burguesa, ou para uma nova 
ordem futura: a da sociedade socialista. Esse Nordeste rebelde, bárbaro, 
primitivo, devia ser domado, ou pela disciplina burguesa ou pela ‘disciplina 
revolucionária’. É do ponto de vista da ordem ou de uma nova ordem que se 
olha este espaço. É do ponto de vista do poder ou da ‘luta pelo poder’ que se 
lê este Nordeste.  

 

 

       

Esse autor destaca as obras de Jorge Amado, Graciliano Ramos, Cândido 

Portinari, João Cabral de Melo Neto e os filmes realizados pelo Cinema Novo (em 

especial os de Glauber Rocha), como representações desse Nordeste às avessas, 

região que passa a não mais ser retratada desejando a “doçura” idílica de tempos 

anteriores, mas como território da revolta, como “paiol” de onde poderiam explodir as 

condições de mudança de sua amarga realidade.  

O autor busca compreender o conteúdo e as modalidades da ação dessas 

bases culturais, as especificidades dos agentes, os princípios norteadores de sua 

intervenção, analisando as determinações mais amplas da regionalização e 

diversificação dessa cultura. 

Também, pela primeira vez se discute a questão do espaço com um olhar 

diferente e até depreciador, dependendo do espaço. Vale salientar que, essa idéia 
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de discutir a importância do espaço social passa a ter um significado maior a partir 

da primeira guerra mundial. Ora, a política desencadeada na Europa sempre refletiu 

no Brasil; diga-se de passagem, com muita intensidade. Portanto, a primeira guerra 

mundial será o anúncio oficial da digladiação dos países europeus economicamente 

fortalecidos em busca de espaços. O capital industrial se expandia e precisava 

urgentemente apropriar-se de espaços para o escoamento dessa produção e 

conseqüentemente dominá-los. Neste sentido, será inventado o Nordeste que, terá a 

mesma função destes espaços “conquistados” pelos capitalistas europeus 

dominantes. Só que tem um detalhe, no nosso caso será em relação ao Centro Sul. 

No que tange a questão da importância do espaço Nacional Brasileiro, 

veja o que afirma  Albuquerque Júnior (2004, p.69), quando é analisado o espaço do 

Norte e do Sul: “seja na imprensa do Sul, seja nos trabalhos intelectuais que adotam 

os paradigmas naturalistas, seja no próprio discurso da seca, o Norte aparece como 

uma área inferior do país pelas próprias condições naturais [...].” O capítulo conclui 

tocando na questão do fator natural (clima) e o étnico (raça), sendo, dentro dessa 

vertente que, será moldada a região Nordeste, que irá substituir “a antiga divisão 

regional do país entre Norte e Sul.  

Partindo do estudo ”Geografia em Ruínas” (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 

2001, p. 39), pode-se dizer que o desenvolvimento histórico possibilitará a 

compreensão de toda essa montagem do mosaico do espaço Centro Sul e o Antigo 

Norte. Inicialmente, é abordado a eminência de um novo regionalismo, onde se 

busca enfatizar as mudanças significativas ocorridas nestes espaços nos idos do 

século XX. De um lado o Centro Sul despontando como centro cultural notável e 

também centro glamouroso e financeiro do país, com transformações substanciais 

em todos os âmbitos; do outro, o antigo Norte, por sua vez, vivenciando também 

essas mudanças; porém, sem expressividade cultural (não que a região fosse 

desprovida de cultura; pelo contrário, era riquíssima em todos os aspectos, só que, 

todos os investimentos e atenções estavam voltados para o Centro Sul), da 

dependência e submissão. 

Porém, é plausível destacar também que, Abuquerque Júnior (2001) 

procede com a analogia da questão regionalista, desta vez dando ênfase ao espaço 

no aspecto cultural e político. O espaço em epígrafe será o nordestino que a partir 

de então, irá romper com essa dualidade Norte/Sul. Na análise do espaço 

nordestino, observa-se que, o plano cultural será mais enfatizado do que o político; 
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embora, não se descarte esse último, pois, o texto deixa transparecer que aquele 

discurso disperso de outrora da classe dominante da região, agora tem outra 

conotação; prima em mostrar as rupturas e desigualdades existentes em relação ao 

Centro Sul. No entanto, os flagelos da seca e da miséria fortalecem esse discurso, 

causando até mesmo impacto no plano nacional. 

Quanto à abordagem cultural, ela é mais incisiva; pois, através das 

análises sociológicas e antropológicas da região frente ao naturalismo, observa-se a 

preocupação de vários estudiosos em mostrar e explicar as fissuras sociais 

existentes naquele espaço. Dentro desse contexto, o autor afirma que, 

 

 

[...] é o saber sociológico, preocupado com as questões sociais e culturais, 
que vai assumindo um papel de suma importância na definição de uma 
identidade para o brasileiro e para o Brasil, bem como na definição de suas 
regiões e de seus tipos regionais (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2001, p. 93). 
 

 

 

Como ele mesmo é enfático em dizer, a imagem e o texto do Nordeste 

passam a ser elaborados a partir de uma estratégia que visava denunciar a miséria 

de suas camadas populares, as injustiças sociais a que estavam submetidas e, ao 

mesmo tempo, resgatar as práticas e discursos de revolta popular ocorridos neste 

espaço “[...] as terríveis imagens do presente servem de ponto de partida para a 

construção de uma miragem futura [...].” (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2001, p. 184). 

A obra de Albuquerque Júnior (2001), como instrumento de análise e 

alerta de uma região marginalizada pelos donos do poder, pode ser incluída dentro 

de uma perspectiva redentora e valorativa da cultura e do espaço nordestino, uma 

vez que,  

 

 

[...] o Nordeste é uma produção imagético-discursivo formada a partir de 
uma sensibilidade cada vez mais especifica, gestada historicamente, em 
relação a uma dada área do país. E é tal a consistência desta formulação 
discursiva e imagética que dificulta, até hoje, a produção de um nova 
configuração de ‘verdades’ sobre este espaço (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 
2001, p. 49). 
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Por outro ângulo, o professor Cano (1998, p. 12), procurando explicar a 

liderança do desenvolvimento capitalista de seu Estado, em relação às demais 

regiões do Brasil, discorda veementemente da possibilidade de se buscar a causa 

da desgraça periférica no “bode expiatório” sulista. “Bem como seria equivocada a 

idéia de que São Paulo crescera e se industrializara a custa da expropriação do 

excedente periférico nacional.” (CANO, 2008, p. 12). 

Porém, tal afirmação estaria negando a história do domínio das 

oligarquias, especialmente, a paulista, que controlava as ações do governo federal 

em benefício da expansão cafeeira, impedindo a interferência federal, exceto em 

favor do seu grupo agrário-exportador hegemônico.  Nesse sentido, a história 

registra que a mãodeobra “caipira” serviu de “mais valia” para acumulação da 

supremacia paulista,   

Aliás, não apenas São Paulo, como principalmente a região Sudeste e 

secundariamente a região Sul, tem uma dívida não só com o Nordeste, mas com as 

demais áreas atrasadas do país, na medida em que ao concentrarem a riqueza, 

condenaram ao atraso econômico o restante do país.  

Oportunamente, o próprio Marcos Lanna, professor de antropologia da 

UFSCAR, baseado no seu livro A dívida divina - troca e patronagem no Nordestes 

brasileiro, ao ministrar a aula inaugural do Programa de Pós-Graduação em Ciências 

Sociais da UFRN, intitulada "Compadrio, sacrifício, votos, trabalho, 

chefia: desigualdades e constituição do social" no dia 13 de março de 2009, no 

Auditório da Filosofia (antigo CONSECÃO), reforça o que se afirma no parágrafo 

acima. 

Também paulista, mas outro olhar, Carlos Lanna reconhece isto, ao 

afirmar que São Paulo tem realmente, uma “dívida divina” em relação aos 

nordestinos, mas ao invés de os paulistas se colocarem como devedores se 

colocam como credores. Complementando ele ainda discorda da noção de se 

colocar São Paulo como “herói civilizador”, o representante da modernidade. Para 

ele isso não faz muito sentido, uma vez que “por trás de uma nobreza está a dádiva, 

o sacrifício de alguém, seja nordestino ou de qualquer um.” 

Na verdade, o descompasso regional que sobressai o atraso do Nordeste, 

nada mais foi do que a omissão, de uma vontade política que faltou a um governo 

que sempre esteve a serviço das grandes oligarquias, sobretudo paulista e dos 
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lucros dos bancos nacionais e estrangeiros e dos grandes industriais em detrimento 

dos interesses e das necessidades da população. 

Preocupado com os desequilíbrios regionais e, focado na concentração de 

renda, Cano (1998, p. 12) diz que o atraso do Nordeste, “está, na má distribuição de 

renda, no constante desvio do dinheiro público para locupletação dos grupos locais, 

da dominação do capital mercantil para manutenção de status quo e na não reforma 

agrária.”  

Porém, sabe-se que esse problema está embutido na cultura política 

brasileira revestida de assistencialismo, paternalismo e clientelismo e outros “ismos”, 

que concorrerram para o atraso do Nordeste. E, sobretudo, que essa mesma cultura 

favoreceu a ascensão do Sudeste em detrimento do Nordeste, contribuindo para 

desvirtuar o sentido da federação em função das forças locais oligárquicas dos 

Estados mais ricos do país, gerando um Estado Oligárquico, contrariando o princípio 

constitucional de 1891 – a garantia de amplos poderes ao Presidente e autonomia 

dos Estados. 

Fazendo-se um rápido balanço de todo um arco da história do atraso do 

Nordeste em relação ao Sudeste, para melhor situar a questão, constata-se, em 

suma, que o complexo econômico do Nordeste foi constituído secularmente, 

impulsionado pelo setor exportador através da produção do açúcar no litoral e 

algodão no interior. Esse complexo compunha uma estrutura industrial incipiente, 

formada principalmente por ramos tradicionais, atendendo à demanda regional, de 

forma que, historicamente, o setor exportador continuou sendo o determinante do 

crescimento da economia nordestina. 

Perdendo o seu centro dinâmico, diante da concorrência do açúcar das 

Antilhas e do açúcar de Beterraba da Europa, a economia do Nordeste entra em 

crise, agravando-se pela ausência de um mercado interno capaz de engendrar uma 

industrialização de maior alcance regional, renda concentrada, economia de 

subsistência, que absorvia a mão de obra, dispondo de baixo nível de renda e 

sofrendo as consequências diretas das secas periódicas.  

Para o mesmo autor, os desequilíbrios regionais se acentuaram depois da 

‘crise de 29, devido aos diferenciais de ritmo de crescimento entre a economia de 

São Paulo (que já concentrava expressiva fração da produção industrial brasileira, 

antes dessa crise) e as debilidades de desenvolvimento das relações capitalistas de 

produção existentes nas demais regiões.  
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Nesse sentido Moreira (1979, p. 36) de forma lúcida diz claramente que as 

políticas econômicas adotadas pelo governo “a exemplo da política cambial, através 

da qual a acumulação das divisas obtidas pelas exportações do Nordeste se 

destinou a financiar a importação dos equipamentos requeridos pela industrialização 

do Centro-Sul.” 

 

  

O avanço da industrialização do Centro-Sul e as medidas impostas de 
proteção aduaneira obrigaram as regiões periféricas a comprar no mercado 
do Centro-Sul, o que era outra forma de consolidar o crescimento industrial, 
mediante a transferência de renda para a região central.  
 
 
 
 
 
 

 Desse modo, as políticas econômicas voltadas à defesa do preço do café 

no mercado internacional, induzindo os demais produtos a assumir um papel 

secundário na pauta de exportações, deu margem ao Centro-Sul se consolidar como 

o núcleo dinâmico da economia, apoiado, principalmente, na cultura do café, que se 

tornava o principal produto de exportação do País.                                                                         

Lógico, o poder econômico e político alcançado pelo Centro-Sul por meio 

das exportações agrícolas, principalmente de café, geraram um ambiente propício 

ao desenvolvimento da indústria, uma vez que, o Centro-Sul contava com um 

sistema financeiro e um mercado de trabalho mais consolidado em comparação com 

a região Nordeste, concentrando os esforços de industrialização da economia 

brasileira, o que contribuiu para o fortalecimento das disparidades, em termos de 

crescimento, entre as duas regiões. 

A divulgação do crescente distanciamento entre Nordeste e Sudeste, só 

foram dadas a conhecer, quando as contas nacionais e regionais, em 1951-1952 

saíram na Revista Brasileira de Economia, informações referentes aos anos de 

1950-1951. “A ‘questão regional’, quer dizer o problema dos desequilíbrios regionais 

da economia brasileira, aflora definitivamente à consciência nacional entre fins da 

década de 50 e início da seguinte.” (CANO, 1998, p. 21).  

Assim ficava patente e demarcado o descompasso regional, diante da 

acelerada industrialização do Sudeste beneficiada pela política de subsídios 

cambiais e os financiamentos governamentais, favorecendo a região Centro-Sul, de 



83 
 

 

maior desenvolvimento, tornando-se, portanto, um obstáculo à industrialização do 

Nordeste.  

Mas, para Cano (1998, p. 25), a problemática dos desequilíbrios regionais 

do país decorreu em última instância do próprio processo histórico de 

desenvolvimento de cada região. Daí, aponta aspectos favoráveis que São Paulo 

apresentava, possibilitando aà sua expansão diversificada e concentradora no 

mercado nacional, em relação as demais regiões do país: 

 

 

[...] avançadas relações capitalistas de produção, amplo mercado ‘interno’, 
avançada agricultura mercantil, mesmo excluindo o café”. Por isso, na visão 
de Cano, “desde cedo se estabeleceu, uma relação de forte predominância 
do complexo econômico paulista, sobre as demais regiões do país 
imprimindo-lhes em grande medida, uma relação comercial de centro-
periferia.  
 
 
 
 
 

Contudo, ele não ressalta que São Paulo, ao concentrar uma moderna 

agroindústria de exportação, traz como resultado dessa situação não apenas a 

miséria e desemprego no campo, mas também o retrocesso na produção, o atraso 

tecnológico e o encarecimento dos produtos agrícolas. 

Cano (2008) ainda acrescenta que o processo de integração gera três 

efeitos diferentes: o efeito de bloqueio, o de destruição e o de estímulo. O primeiro, 

age no sentido de evitar que a periferia repita o processo histórico do 

desenvolvimento de São Paulo, o segundo, se manifesta pela concorrência onde o 

polo opera com empreendimentos mais eficientes implantados pelo capital, 

enquanto os similares periféricos levam desvantagens concorrenciais pelas suas 

técnicas obsoletas, ocorrendo, pelo visto, a concorrência imperfeita mesmo; o 

terceiro, procura ampliar o grau de complementaridade (agrícola e industrial) inter-

regional. Contudo se pesar os efeitos líquidos, se tem mais efeitos positivos que 

negativos, como foi o caso do Nordeste, região que mais cresceu. 

Assim, Cano (2008, p. 13) diz que: 

 

 

A liderança do desenvolvimento capitalista em São Paulo, uma vez obtida, 
[...] tendeu a acentuar-se por razões que dizem respeito, antes de mais nada, 
à dinâmica do próprio pólo. Isto é, essa liderança pode ser entendida pela 
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crescente capacidade de acumulação de capital em São Paulo, somada à 
marcante introdução de progresso técnico e diversificação de sua estrutura 
produtiva. Em resumo, o processo de concentração industrial obedeceu – 
conforme diz a boa doutrina – à fria lógica capitalista de localização industrial.  

  

   
 
 

Para Carlos Rodrigues Brandão, essa questão é explicada na própria 

história do capitalismo, que em suma, seria de uma exploração “sangue-suga”. O 

capitalismo é um desigualizador, vai desapropriando, assalariando, centralizando o 

capital, conforme afirma Brandão. O fenômeno da centralização e concentração, 

para ele gera lutas, mesmo internamente entre os capitalistas e o fenômeno da 

integração vai destruindo as especificidades (BRANDÃO, 2007). 

Porém, integrar o Nordeste no conjunto da Federação como fornecedor de 

força de trabalho e de capital para o fortalecimento da acumulação da região Centro-

Sul só acentuou o retrocesso do Nordeste, haja vista ter de assumir papel diverso 

em relação à região Centro-Sul ditado pela produção capitalista, que o mantinha 

marginalizado pela discriminação social e econômica.   

Dessa forma, o problema da concentração de riquezas em algumas 

regiões é fruto de um desenvolvimento capitalista combinado e desigual no país, 

com os setores principais da burguesia concentrados nas regiões Sudeste e, 

secundariamente, no Sul. Isso se explica por ser o sistema capitalista voltado 

apenas para os interesses dos capitalistas que giram em torno de maiores lucros, 

em detrimento do desenvolvimento do país como um todo, relegando assim, a 

população pobre do Nordeste e do Norte.       

Douglas Araújo, professor da UFRN, de forma lúcida e original analisa 

criteriosamente a problemática nordestina dentro dessas consequências anárquicas 

e desumanas do sistema capitalista, que provocou a partir da década de 1970 a 

“morte do sertão antigo”, em particular, dos municípios de Caicó e Florânia, no 

Seridó. Morte não somente no sentido do aniquilamento do meio rural, mas, a 

decadência dos valores, das crenças, de um modo de vida estruturado em um 

sistema de parentela familiar e sua atividade produtiva. Forçados a enfrentar a 

instável concorrência do mercado cotonicultor, tanto no âmbito nacional, como no 

internacional, não conseguiram superar tamanho desafio, diante da queda 

constante, sobretudo do preço do algodão e do aparecimento do bicudo, causando a 

derrocada do “edifício rural” desses municípios (ARAÚJO, 2006). 
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Em seu livro, A morte do sertão antigo no Seridó: o desmoronamento das 

fazendas agropecuaristas em Caicó e Florânia, Araújo (2006, p. 277) mostra como 

as transformações ocorridas na realidade do interior do Rio Grande do Norte do 

Nordeste brasileiro, nas quais, “o velho mundo rural, que tinha na fazenda e seus 

moradores parceiros o núcleo gravífico da vida social no campo, ruiu, desapareceu, 

não existe mais, senão como escombros ou reminiscências.”  

 Conforme o referido autor, até a década de 1970 predominavam nesses 

municípios a grande, pequena e média propriedade baseada no curral e na parceria. 

E a dinâmica da vida social dos caicoenses e floranienses, bem como dos 

seridoenses em geral era movida pela agricultura tradicional, tendo como atividade 

básica, milho feijão e algodão, acrescido da pecuária (Araújo, 2006). 

 Com a exigência da modernização progressiva da sua agropecuária, 

visando o aumento da produtividade para atender à demanda das cidades 

industriais, acabou sucumbindo às fazendas que eram constituídas de pessoas da 

mesma família, formadas de até quatro gerações, conformando a parentela, como 

uma constante.  

Do ponto de vista da miséria do sertão, ele não atribui seu atraso apenas 

à seca como o “calcanhar de Aquiles” da questão, mas, soma a esta, outros dois 

aspectos, o crescimento demográfico e o crescimento da parentela como geradores 

do esfacelamento da grande propriedade, criando a média e a pequena propriedade, 

ocasionando o empobrecimento.  

Desse modo, Araújo (2006, p. 200-201) afirma que: 
 
 
 

[...] pelas condições culturais, sociais e de clima, o parcelamento da grande 
propriedade, ao invés de formar uma camada social média, gerou o 
empobrecimento das famílias. Dado o caráter familiar e patrimonial da 
riqueza e da produção, o aumento populacional, melhor dizendo da 
descendência, proporcionou uma pressão intramuros da riqueza campestre, 
causando o seu esfacelamento.  

 

 

   

Nesse sentido, quanto ao processo de migração que metaforicamente diz 

ser “o rio caudaloso e perene”, foi criado pelo crescimento da parentela provocando 

a questão da partilha. Esta gerou uma tensão interna tão grande por desagregar 
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tanta pequena propriedade, que forçava a venda. Dessa maneira, diante do conflito 

interno ser tão grande, a pressão para migrar era intensa.  

Assim, a seca era a gota dágua que vinha desencadear por ocasião da 

estiagem o êxodo rural, pois segundo Araújo, “o êxodo foi um fenômeno intenso e 

permanente do campo que se associou desde o começo ao fracionamento da 

grande propriedade no Seridó. [...] Dessa forma, empobrecidos pela partilha da 

herança e tendo a situação agravada pela seca, muitos abandonavam a região.” 

(ARAÚJO, 2009, p. 238-240). Eis a imagem do Nordeste na perspectiva desse autor, 

perpassada por um tom saudosista e nostálgico. 

Depois da década de 1980 o sertão do Seridó, em especial a área rural 

dos municípios por ele estudados, vêm se modernizando através da presença de 

alguns símbolos de consumo e dos benefícios governamentais, mas, em detrimento 

de sua maior ruína verificada pelo desmoronamento das fazendas que foi o seu 

empobrecimento geral.  

 Nessa mesma perspectiva, Benedito Vasconcelos Mendes reconhece que 

a situação do Nordeste semiárido está se agravando, pois  

 

 

[...] a partir da década de 80, com a modernização dos estabelecimentos 
rurais e com o desenvolvimento da agricultura, principalmente das regiões, 
Sul, Sudeste e Centro Oeste do Brasil, os produtos feitos artesanalmente nas 
fazendas do semi-árido nordestino, começaram a perder mercado, por não 
terem condições de competir, em preço e qualidade, com os produtos 
fabricados, com a economia de escala, nas agroindústrias que utilizavam a 
tecnologia de ponta (MENDES, 2003, p. 39-40). 

 
 
 
 

Dessa forma, segundo Mendes (2003) as vilas e as pequenas cidades 

passaram a consumir ovos, frango, manteiga, queijo, carne de porco, linguiça e até 

fubá de milho e cachaça oriundas da agroindústria de outras regiões do país. 

Continuando, Mendes (2003, p. 40-41) apresenta as modificações do 

Nordeste de 1980 até a atualidade como um retrocesso 

 

 

As fazendas no semi-árido que até 1970, abasteciam as cidades com seus 
produtos, agora não apresentam condições nem de auto-abastecer. Até os 
alimentos típicos do sertão, no momento, estão sendo produzidos em outras 
regiões, a exemplo da lingüiça, da carne de carneiro, da goma e da farinha 
de mandioca. O boi é trazido de locais com mais de 2.000 quilômetros de 
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distância, principalmente dos estados de Goiáis, Mato Grosso, Pará, 
Tocantins e Maranhão.  O boi criado no Nordeste seco não tem condições de 
competir com o boi importado daqueles estados possuidores de condições 
edafoclimáticas apropriadas para a pecuária bovina. [...] O mais intrigante é a 
importação da carne de carneiro do Rio Grande do Sul, da Argentina e do 
Uruguai para os supermercados das capitais nordestinas, quando sabemos 
da grande potencialidade que o semiárido oferece para a criação de caprinos 
e ovinos tropicais. 
 
 

 
  

O autor citado destaca o problema das migrações do nordestino para as 

cidades, devido ao processo de empobrecimento da zona rural, acarretando o 

despovoamento, pois não há mais sustentabilidade econômica. “[...] Com as 

facilidades de comunicação e de transporte e com o advento da globalização, a 

competitividade baseada na qualidade e no preço, dos produtos, está determinando 

o local onde eles devem ser produzidos.” (MENDES, 2003, p. 42). 

Ele ainda critica o Brasil por ser o único país moderno a fazer a reforma 

agrária de forma acelerada, visando repovoar o campo e melhorar a qualidade de 

vida de grande parcela da população que vive na extrema miséria, não tendo feito 

antes por motivos ideológicos, temendo a socialização dos bens. Ao contrário de 

outros países, onde esta prática encontra-se obsoleta, já tendo sido implementada 

na metade do século XX, visando aumentar a produção e o desenvolvimento 

sócioeconômico da população do setor rural (MENDES, 2003). 

Apesar das transformações verificadas no Nordeste voltadas para a 

emergência da agricultura industrializada, a exemplo do Vale do Açu e da região 

Petrolina (Vale do São Francisco), o Brasil é considerado o país da irrealidade, que 

não procura dar prioridade para os seus problemas mais gritantes, como as 

disparidades regionais, indo ao extremo da discriminação, afetando mais 

acentuadamente as camadas desfavorecidas.  

Eita Brasil, “Madrasta vil”, como bem expressa Clarice Zeitel Vianna Silva 

vencedora do Concurso Mundial de Redação da UNESCO, sob o tema: “Como 

vencer a pobreza e a desigualdade? Conforme essa estudante de Direito da UFRJ, 

algumas perguntas, quando autoindagadas, se tornam elucidativas. “Pergunte-se: 

quero ser pobre no Brasil? Filho de uma mãe gentil ou de uma madrasta vil? Ser 

tratado como cidadão ou excluído? Como gente... Ou como bicho? Afinal, de que 

serve um governo que não administra? De que serve uma mãe que não afaga? E, 

finalmente, de que serve um Homem que não se posiciona?” 
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2.3 A QUESTÃO MERIDIONAL DA ITÁLIA VERSUS A QUESTÃO NORDESTE NO  

      BRASIL 

 

 

Nos países ainda atrasados do ponto de vista capitalista [...] existe uma nítida 
separação entre a cidade e o campo entre os operários e camponeses. [...] 
Antes da guerra não fora possível o surgimento e o desenvolvimento de 
amplas e profundas organizações camponesas, nas quais os trabalhadores 
rurais se educassem em uma concepção orgânica da luta de classe e na 
disciplina permanente [...]. É necessário articular a cidade com o campo, 
suscitar no campo instituições de camponeses pobres sobre as quais o 
Estado socialista possa se fundar e se desenvolver, produzindo e 
promovendo o grandioso processo de transformação da economia agrária. 
                                                                                                Antonio Gramsci 
 

 

 

Uma visão importante para a análise das desigualdades regionais é a de 

Antonio Gramsci (1891-1937) ao tratar da “questão meridional” na Itália, onde deixou 

uma enorme contribuição, que além de ser ainda atual tem uma semelhança com a 

realidade brasileira, possibilitando uma reflexão sobre a exploração de classe 

(GRAMSCI, 1987). 

Segundo Gramsci a burguesia setentrional subjugou a Itália meridional e 

as ilhas (Sardenha e Sicília), reduzindo-as a colônia de exploração (GRAMSCI, 

1987, p. 136). Com efeito, ele se posiciona contra a separação da Sardenha e a 

exploração de classe. “Os bancos e o industrialismo parasitário do Norte, 

subjugaram como escravos a seus cofres, o camponês do Sul.”  (GRAMSCI, 1987, 

p. 77). No caso do Brasil, alem da exploração de classe o Norte é explorado pelo 

Sul.  

A sua preocupação se volta para o fato de que, os camponeses 

meridionais “não têm em seu conjunto nenhuma experiência organizativa autônoma. 

Eles estão enquadrados nos esquemas tradicionais da sociedade burguesa, nos 

quais os agrários, parte integrante do bloco agrário-capitalista, controlam as massas 

camponesas e as dirigem segundo seus objetivos.” (GRAMSCI, 1987, p. 131). 

Desse modo, caberia ao operário industrial ser o organizador da massa camponesa 

meridional, porém orientado pelo partido, como o próprio Gramsci (1987, p. 132), 

esclarece:    
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[...] para que este trabalho de organização seja possível e eficaz faz-se 
necessário que o nosso partido se aproxime estreitamente do camponês 
meridional, [...] destrua no operário industrial o preconceito nele inculcado 
pela propaganda burguesa, segundo o qual o Sul é uma bola de chumbo que 
se opõe aos grandes desenvolvimentos da economia nacional, destruindo 
também, no camponês meridional o preconceito que ainda mais perigoso de 
que o Norte da Itália seja um único bloco inimigo de classe.  

 

 

 

Vale salientar que Gramsci entende a sociedade como um todo orgânico e 

unitário, que se explica a partir da base econômica, mas que não pode ser reduzida 

inteiramente a ela, pois tal redução implicaria a negação da ação política e da 

própria hegemonia. Assim, conforme Gramsci (1991, p. 38) “é necessário combater 

o economismo sobretudo na teoria e na prática política. Nesse campo, a luta pode e 

deve ser conduzida desenvolvendo o conceito de hegemonia” Daí se justifica a 

importância dada às alianças de classes, que permitem a mobilização da maior parte 

possível da população trabalhadora, oferecendo uma base sólida ao Estado 

proletário a ser conquistado. Isto significa que a classe que orienta o novo processo 

hegemônico necessita apoiar-se em grupos aliados para sustentar a conquista e a 

efetivação da hegemonia. 

Faz-se essencial entender um aspecto da organização intelectual da 

hegemonia através do partido, que representa o verdadeiro sujeito revolucionário. 

Cabe ao partido intervir em todos os momentos da vida social, política e movimentar-

se em todas as camadas da população, com o intuito de dar, aos operários e 

camponeses, o conhecimento político, ou seja, formação, a educação necessária à 

luta pela conquista da nova hegemonia. Gramsci (1991, p. 8) dá ênfase à sua função 

educativa: [...] “o moderno príncipe (o partido) deve e não pode deixar de ser o 

propagandista e o organizador de uma reforma intelectual e moral [...]”  

Em A questão meriidional, Gramsci (1987, p. 139) é incisivo em mostrar a 

necessidade de se compreender concretamente uma situação histórica, de se 

identificar, na correlação de forças vigentes na sociedade, aquelas que podem e 

devem ser mobilizadas na efetivação do processo revolucionário: “o proletariado 

pode e deve tornar-se classe dirigente e dominante na medida em que consegue 

criar um sistema de alianças de classe que lhe permita mobilizar contra o capitalismo 

e o estado burguês, a maioria da população trabalhadora.”  
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O sentido da hegemonia se ampliará do campo de análise, que deixará de 

estar circunscrito ao âmbito da ditadura do proletariado Nos Cadernos do Cárcere, 

onde Gramsci passará a enfocar, de forma destacada, as práticas de construção e 

manutenção da hegemonia das classes dominantes, evidenciando a importância das 

questões ligadas à direção cultural e moral que estas classes imprimem ao todo 

social. Seu estudo englobará, progressivamente, as estruturas do Estado, vindo a 

enriquecer-se com um novo conceito: o de aparelhos de hegemonia. 

Nos Cadernos, as análises sobre a hegemonia referem-se tanto à 

hegemonia burguesa quanto à hegemonia das classes subalternizadas. Ao referir-se 

à hegemonia burguesa e às práticas da classe dominante, seu intuito é o de 

aprofundar a análise do Estado moderno, fundado no modo de produção capitalista. 

Referindo-se à hegemonia das classes subalternizadas, Gramsci propõe estratégias 

que podem guiá-las em um processo de transformação revolucionária, a partir da 

criação de um novo bloco cultural, fruto de uma concepção de mundo unitária e 

coerente. 

O conceito da hegemonia destaca a grande importância da direção cultural 

e ideológica que a classe que é ou se propõe ser fundamental – hegemônica – 

imprime à ação das demais classes, exercendo, sobre estas, uma ação 

primordialmente educativa. A hegemonia de uma classe significa sua capacidade de 

subordinar intelectualmente as demais através da persuasão e da educação, 

entendida em seu sentido amplo. Gramsci (1995, p. 37) enfatiza esta perspectiva 

afirmando que “[...] toda relação de ‘hegemonia’ é necessariamente uma relação 

pedagógica.” 

Para garantir essa “hegemonia”, a classe dominante conta com o poder de 

difusão ideológica situado no terreno da sociedade civil, por meio do que Gramsci 

denomina “aparelhos de hegemonia”. Através desses aparelhos – escola, igreja, 

instituições de caráter artístico ou científico, meios de comunicação social, dentre 

outros – efetivam-se as relações de hegemonia que, como foi dito, são relações 

pedagógicas. 

Em linhas gerais, pode-se dizer que esta forma de relação “de 

hegemonia”, ou pedagógica, que objetiva levar as classes subalternizadas a 

interiorizarem a concepção de mundo difundida pela classe dominante e a ignorarem 

a realidade de sua classe social, contribui, de forma decisiva, para a formação do 

homem-massa (GRAMSCI, 1995b).  
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Desse modo, 

 

  

[...] o poder social [...] aparece a estes indivíduos [...] como uma força 
estranha situada fora deles, cuja origem e cujo destino ignoram, que não 
podem mais dominar e que, pelo contrário [...] torna-se independente do 
querer e do agir dos homens e que, na verdade, dirige este querer e agir 
(MARX, 1989, p. 49). 

 

 

 

Para conquistar a hegemonia é necessário que a classe fundamental se 

apresente às demais como aquela que representa e atende aos interesses e valores 

de toda sociedade, obtendo o consentimento voluntário e a permissão espontânea, 

garantindo a unidade do bloco social que, embora não seja homogêneo, se mantém, 

predominantemente, articulado e coeso. Isto significa que a classe hegemônica deve 

ser capaz de converter-se em classe nacional, isto é, na classe capaz de envolver 

toda a sociedade em um mesmo projeto histórico e capaz de assumir, como suas, 

as reivindicações das classes aliadas. Aqui fica clara a incompatibilidade existente 

entre hegemonia e corporativismo. Gramsci (1987, p. 146) ao referir-se à hegemonia 

do proletariado diz que este poderá desenvolver sua função dirigente tão somente 

se possuir um rico espírito de sacrifício e se for capaz de se “despojar de todo o 

resíduo de corporativismo reformista ou sindicalista.”  

Ao afirmar que a classe hegemônica deve assumir, como suas, as 

reivindicações das demais classes, Gramsci aponta para a estreita relação entre 

hegemonia e economia. Na medida em que as expressões da vontade, os 

interesses e necessidades das classes aliadas são, na verdade, manifestações 

concretas das necessidades econômicas, geradas por determinado modo de 

produção, é preciso que a classe hegemônica, ao formular seu projeto econômico, 

considere estas necessidades, sem, entretanto, descaracterizar seu projeto 

fundamental de classe. 

 

 

O fato da hegemonia pressupõe, indubitavelmente, que se deve levar em 
conta os interesses e as tendências dos grupos sobre os quais a hegemonia 
será exercida; que se forme certo equilíbrio de compromisso, isto é, que o 
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grupo dirigente faça sacrifícios de ordem econômico-corporativa. Mas é 
também indubitável que os sacrifícios e o compromisso não se relacionam 
com o essencial, pois se a hegemonia é ético-política também é econômica; 
não pode deixar de se fundamentar na função decisiva que o grupo dirigente 
exerce no núcleo decisivo da atividade econômica (GRAMSCI, 1991, p. 33).  

 

 

Nesse raciocínio a conquista da hegemonia, envolve basicamente as 

superestruturas políticas e ideológicas, mas não exclui a base material, deve 

anteceder a conquista do que Gramsci denomina de poder governativo, que virá 

coroar a luta hegemônica. 

Diante do exposto, acredita-se que a saída da situação de exploração e 

dependência do Sul da Itália e a do Nordeste do Brasil que lhes insurgiram 

historicamente, estava nos intelectuais orgânicos, que são os formuladores e 

intérpretes da hegemonia, representando, portanto, um dos papéis centrais no 

pensamento gramsciano.   

Em suma, Gramsci é convicto da emancipação do camponês e do 

proletariado através da educação e aliança entre si. O intelectual orgânico advindo 

do proletariado e do camponês terá possibilidade de mudar a história.  Para tanto, 

ele rompe com as interpretações mais usadas para a questão meridional e 

apresenta uma visão nova, com determinantes ainda não pensados, pois, ele não 

isolou o Sul em uma análise de caso confinada a suas aparências. Mas, buscou na 

complexidade do conjunto das regiões da Itália o porquê de o Sul menos 

“desenvolvido” e a quem interessava tal feito, tentar conquistar a transformação do 

país como um todo para a transformação da parte meridional.  

Enfatizando, o autor sugere combater o latifúndio do Norte da Itália que 

aumentou cada vez mais, em detrimento da pobreza da população rural e coloca como 

elemento de superação a essa dicotomia Norte-Sul, a aliança do camponês ao 

proletariado forjando um projeto revolucionário de mudanças de concepção. Nas suas 

palavras, “[...] a aliança entre o proletariado e as massas camponesas exige essa 

formação, e ainda mais a exige essa aliança entre o proletariado e as massas 

camponesas do Sul.” (GRAMSCI, 1987, p. 165).  

Tentando dar uma resposta única a três questões aparentemente distintas, 

a meridional, a nacional e a social, Gramsci despertou para a centralidade da função 

exercida pelos intelectuais na sociedade, como um mediador entre a estrutura 
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socioeconômica e superestrutura político-ideológica, visando soldar as fissuras de 

um bloco histórico. 

Constata-se, que o aspecto educativo é bastante relevante na obra de 

Gramsci. Até por que para ele muitas “correntes” revolucionárias acreditavam que a 

partir da tomada do poder (como se fosse uma coisa) se organizaria uma nova 

ordem burocrática, mas para este o problema é que a classe subalterna não tem 

pessoal qualificado, então, em um momento de crise é muito mais fácil se 

restabelecer a ordem dominante. Segundo ele, 

 
 
 
 
 
O proletariado, como classe, é pobre de elementos organizativos, nem tem 
nem pode formar um estrato próprio de intelectuais, a não ser muito 
lentamente, muito arduamente e apenas depois da conquista do poder do 
estado. [...] por sua própria natureza, e função histórica, os intelectuais se 
desenvolvem lentamente, muito mais lentamente do que qualquer outro 
grupo social (GRAMSCI, 1987, p. 164). 

 

 

Sendo a hegemonia a capacidade de determinada classe de manter 

unificado o bloco social por sua ação no campo ideológico, cultural e moral, é 

necessário que essa classe se apresente capaz de dirigir, de solucionar os 

problemas da sociedade, de manter articuladas as forças heterogêneas que 

compõem esse bloco social. Se por acaso a classe que detém o poder perde a 

capacidade de direção, tem contestada sua ideologia e não é mais capaz de 

justificar seu projeto político e econômico deixando, então, de ser hegemônica, 

perdendo sua supremacia. A partir de então a classe dominante poderá ainda deter 

o poder governativo, mas apenas sustentada pela dominação. A classe dominante 

perdendo o consenso não é mais dirigente, mas somente dominante, pelo uso da 

coerção. Isso leva a crise da hegemonia, que, 

 

 

 

[...] ocorre ou porque a classe dirigente faliu em determinado grande 
empreendimento pelo qual pediu ou impôs pela força o consentimento das 
grandes massas (como a guerra), ou porque amplas massas (especialmente 
de camponeses e de pequenos burgueses intelectuais) passaram de repente 
da passividade política a certa atividade e apresentam reivindicações que, no 
seu complexo desordenado, constituem uma revolução. Fala-se de ‘crise de 
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autoridade’, mas na realidade, o que se verifica é a crise de hegemonia ou 
crise de Estado no seu conjunto (GRAMSCI,1991, p. 55). 

 

 

 

 

Analisando a situação de supremacia de uma classe verifica-se que sua 

ação sobre as demais ocorre de dois modos diferentes: em relação às classes 

aliadas, a classe fundamental é dirigente e é dominante em relação às antagônicas. 

Importante ressaltar o caráter expansivo do princípio da hegemonia gramsciana: 

“toda força inovadora é repressiva em relação a seus adversários, mas na medida 

em que desencadeia, potencia e exalta forças latentes é expansiva e a 

expansividade é, em larga medida, seu caráter distintivo.” (GRAMSCI, 1995b, p. 23). 

Assim, compreende-se o verdadeiro sentido da coerção, que poderá assumir a 

função de complemento da hegemonia de uma classe que se proponha conduzir a 

sociedade na concretização de seu projeto societário. 

A hegemonia fundamenta-se, portanto, no consentimento “espontâneo” e 

“voluntário”, isto é, no consenso, que assume significados diversos de acordo com 

as diferentes formas de relações de produção que uma dada hegemonia materializa. 

Uma classe, ao tornar-se hegemônica, deverá difundir e sustentar sua concepção de 

mundo, influindo em todos os aspectos da vida e do pensamento da sociedade, 

através do processo de difusão da ideologia que imprime características específicas 

à sua ação. Isso significa dizer que um fator de distinção entre as diferentes formas 

hegemônicas consiste na ideologia que está subjacente a cada formação 

econômico-social. 

A questão do Nordeste, (anteriormente, Norte), em relação ao Sudeste 

(antes, chamado Sul) do Brasil, apesar de apresentar semelhanças à questão 

meridional da Itália, que ocorreu nas primeiras décadas do século XX, no sentido de 

que o atraso de uma é condição de desenvolvimento industrial e capitalista de outra, 

não foi abordada diretamente por Gramsci11. Contudo, a sua profunda universalidade 

ilumina alguns aspectos decisivos da peculiaridade nacional. 

                                                 
11 “Em seus escritos, Gramsci só refere ao Brasil uma única vez, Nos Cadernos do cárcere, uma 

“breve referência ao Brasil, feita no contexto de uma interessante observação sobre o papel dos 
intelectuais na América Latina [...] no plano do método e dos conceitos básicos.” 
(COUTINHO,1988, p.25). 
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Ao examinar os problemas econômicos políticos e culturais resultantes da 
desigualdade de desenvolvimento entre o Norte e o Sul da Itália, Gramsci 
formula alguns indicadores de natureza geral que podem certamente ser 
utilizados com proveito no exame da ‘questão nordestina’ brasileira. Quando 
por exemplo ele insiste em destacar a funcionalidade do atraso do Sul para o 
processo de acumulação capitalista do Norte, recusando qualquer 
interpretação dualista do seu país, Gramsci está de certo modo intervindo 
numa polêmica de grande importância também no pensamento social 
brasileiro, uma polêmica que opôs entre outros, Celso Furtado e Chico de 
Oliveira (COUTINHO, 1988, p. 10).  

 
 

 
 
 

Assim, a concepção política da questão meridional italiana suscita, um 

interessante debate brasileiro sobre uma possível aliança entre os operários 

industriais e os camponeses, em busca de soluções definitivas para os problemas 

econômicos, sociais, culturais e políticos da desigualdade interna, tendo em vista a 

criação de uma nova hegemonia em âmbito nacional.    

Mas, a questão do Nordeste do Brasil é complexa, pois muitos nordestinos 

que saem de sua região com destino às metrópoles do Centro-Sul não partem, só do 

Sertão, e sim da Zona da Mata e o motivo dessa migração não é a seca, mas a 

estrutura fundiária (distribuição das terras). Há uma extrema concentração das 

propriedades agrárias no Nordeste, ou seja, um pequeno número de grandes 

proprietários que possui considerável parcela dos solos bons para a agricultura. Por 

conseguinte, as elites agem de forma predatória torpedeando as políticas públicas 

que contrariam os seus interesses, a exemplo da reforma agrária. Enquanto os 

trabalhadores do campo por não terem terras para trabalhar deixam sua própria 

região. 

Nesse sentido, Coutinho (1988, p. 104) afirma que: 

 
 
 
 
O Brasil era visto como uma formação social ‘atrasada’, semicolonial, e 
semifeudal, que teria necessidade – para superar suas contradições e 
encontrar o caminho do progresso social - de uma revolução ‘democrático-
burguesa’ ou de ‘libertação nacional’. Foi essa pelo menos desde os anos 30, 
a posição do Partido Comunista Brasileiro.  

 
 
 
 
 

Porém, diferentemente dessa suposição,  
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[...] o Brasil experimentou um processo de modernização capitalista sem por 
isso ser obrigado a realizar uma ‘revolução democrático-burguesa ou de 
‘libertação nacional’ segundo o modelo jacobino: o latifúndio pré-capitalista e 
a dependência em face do imperialismo não se revelaram obstáculos 
inseparáveis ao completo desenvolvimento capitalista do país. Por um lado, 
gradualmente e ‘pelo alto’, a grande propriedade fundiária transformou-se em 
empresas capitalistas agrárias e, por outro lado, com a internacionalização 
do mercado interno, a participação do capital estrangeiro contribuiu para 
reforçar a conversão do país em país industrial moderno. Com uma alta taxa 
de urbanização e uma complexa estrutura social (COUTINHO, 1988, p. 106). 

 
 
 
 
 Desse modo os dois processos foram incrementados pela ação do 

Estado, que desempenhou o papel de principal protagonista.  

 
 
 
 

Ao invés de ser o resultado de movimentos populares, ou seja, de um 
processo dirigido por uma burguesia revolucionária que arrastasse consigo 
as massas camponesas e os trabalhadores urbanos, a transformação 
capitalista teve lugar graças ao acordo entre as frações de classes 
economicamente dominantes, à exclusão das forças populares e à utilização 
permanente dos aparelhos repressivos e de intervenção econômica do 
Estado (COUTINHO, 1988, p. 106). 
 

 
 
 
 

Ademais, esta prática foi instituída, cristalizando-se na cultura política 

brasileira de tal maneira que 

 

 

 

[...] todas as opções concretas enfrentadas pelo Brasil, direta ou 
indiretamente ligadas à transição para o capitalismo (desde a 
Independência, passando pela Proclamação da República, e Revolução de 
1930), encontraram uma solução ‘pelo alto’, ou seja, elitista e antipopular 
(COUTINHO, 1988, p. 106-107).  

 

 

 

Acresce, que 
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[...] o Estado brasileiro teve historicamente o mesmo papel que Gramsci 
atribui ao Piemonte, ou seja, o de substituir as classes sociais em sua 
função de protagonistas do processo de transformação e o de assumir a 
tarefa de ‘dirigir’ politicamente as próprias classes economicamente 
dominantes (COUTINHO, 1988, p. 113).  
 
 
 

 

 

Concluindo aqui o paralelo entre a realidade italiana e a brasileira, 

concorda-se com a seguinte diferença apontada por Carlos Nelson Coutinho: 

“enquanto na Itália um Estado particular desempenhou o papel decisivo na 

construção de um novo Estado nacional unitário, o Estado que desempenha no 

Brasil a função de protagonista das ‘revoluções’ passivas é já um estado unificado.” 

(COUTINHO, 1988, p. 113). Continuando ele ainda afirma que: 

 
 
 
 
 
O resultado desse processo, no caso brasileiro tem fortes analogias com a 
situação que Gramsci descreve para a Itália quando afirma: ‘é um dos casos 
que esses grupos têm a função de ‘domínio’ e não de ‘direção’: ditadura 
sem hegemonia. A hegemonia será de uma parte do grupo social sobre o 
conjunto do grupo, não desse sobre as outras forças a fim de potenciar o 
movimento, de racionalizá-lo, etc, segundo o modelo jacobino (COUTINHO, 
1988, p. 113). 

 
 

 

 

Ademais, o que ocorre no Brasil são transformações sempre resultantes 

do  

 

 
 
[...] deslocamento da função hegemônica de uma para outra fração das 
classes dominantes. Mas essas, em seu conjunto, jamais desempenharam 
uma efetiva função hegemônica em face das massas populares. Preferiram 
delegar a função de ‘direção’ política ao Estado – ou seja, às camadas 
militares ou tecnoburocráticas -, ao qual coube a tarefa de controlar e, 
quando necessário, de reprimir as classes subalternas (COUTINHO, 1988, p. 
113).   
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No entanto, não significa dizer que a burguesia brasileira não tenha 

realizado a sua revolução. Fez, sim, mas “através do modelo da ‘revolução passiva’, 

que tomou entre nós a forma – para utilizar a terminologia de Florestan Fernandes – 

de uma contrarrevolução, que é outro modo de dizer ‘ditadura sem hegemonia’.” 

Fernandes (1975 apud COUTINHO, 1988, p. 113-114). A “ditadura sem hegemonia” 

indicaria a necessidade de um consenso, uma vez que o Estado protagonista de 

uma “revolução passiva”, utilizando só a coerção a longo prazo tornaria impossível o 

seu funcionamento. Daí Gramsci chamar de “transformismo, ou seja, o modo de se 

obter o consenso mínimo, no caso de processo de transição pelo alto.” Mais 

precisamente, seria a “cooptação ou assimilação pelo bloco de poder das forças 

rivais das próprias classes dominantes ou até mesmo de setores das classes 

subalternas.” (COUTINHO, 1988, p. 114). 

Dentro desse contexto de desigualdades e mazelas que vem permeando a 

realidade brasileira ao longo do tempo, apresentado aqui por diversos autores, 

centra-se agora, o foco de atenção deste trabalho nas interpretações de Eloy de 

Souza (1873-1959) sobre o Nordeste do Brasil e os dilemas das secas, como 

representante político do Rio Grande do Norte, que se insurge no começo do século 

XX, na busca de solução para o sertanejo “sofredor” dessa região. 
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3 A

 CONSTRUÇÃO DE UM PERCURSO 

 

 

 
 
 
 
 
Foi o deputado mais moço do Brasil na sua época (1895); Senador da 
República; durante toda a sua vida lutou contra as secas do Nordeste 
do Brasil. Orador e Jornalista durante 70 anos.  É nome de município 
no RN (antigo Caiada de Baixo), de rua no Alecrim e de antiga 
Faculdade de Jornalismo da  Fundação José Augusto, atual curso de 
Comunicação da UFRN.                                               Rejane Cardoso 
                                                                                    
 
 
 
 
 

 
  

                    
 
 
 
        
 

Nesta parte será discutido o percurso construído por Eloy de Souza ao 

longo da vida, na tentativa de apreender a constituição de sua forma de pensar 

como jornalista e como parlamentar, plasmado no circuito de uma vivência e 

convivência social, transcorrida entre Recife e Macaíba interagindo com familiares e 

lideranças políticas norte-rio-grandenses.  

Essa parte será subdividida em três. A primeira abordará o desenrolar de 

sua vida a partir do ambiente familiar, no qual iniciou seu processo de socialização 

dividindo-se, na infância e adolescência, entre as delícias das fazendas do avô 

materno, em Recife, bem como no interior do Rio Grande do Norte, e os 

movimentados contatos em Macaíba. Por outro lado, assistia perplexo o sofrimento 

de sua mãe, acometida de tuberculose, enfermidade incurável à época, ao tempo 

em que a acompanhava nas viagens entre Macaíba e Recife na esperança de uma 

possível recuperação.    

Na segunda, será discorrida a trajetória intelectual de Eloy de Souza, 

quando ele iniciou o aprendizado das primeiras letras aos cinco anos, marcada a 

Foto 1 - Eloy de Souza.                             
Fonte: Arquivo Pessoal de 
           Rejane Cardoso.   
Reprodução: Giovanni Sérgio.
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partir daí, por impactos provocados pela perda precoce na infância, dos pais e avô 

materno, o qual teve um papel fundamental no status da família, tendo sido, 

portanto, ele e os seus quatro irmãos criados pela avó materna, Dindinha, figura 

extraordinária que marcou a sua vida. Ainda sofreu, na adolescência, aos 14 anos, a 

perda do seu terceiro irmão, Irineu contando apenas 12 anos, conforme foi citado na 

introdução. Diante de vários transtornos teve de mudar diversas vezes de colégio e 

até abreviou o quinto e último ano da faculdade, que lhe daria o título de bacharel 

em Direito em Recife, concluindo o Curso de Ciências Sociais. Preferiu trocar o 

diploma de Direito pela política, se sobressaindo como um autêntico “intelectual 

orgânico.” 

A terceira tratará da biografia política de Eloy de Souza, mostrando as 

razões de ter sido atraído para a política, diante do apelo incisivo de Pedro Velho de 

Albuquerque Maranhão, líder da Oligarquia Albuquerque Maranhão do Rio Grande 

do Norte.  

Conforme Itamar de Souza, no seu livro, A República Velha no Rio Grande 

do Norte (1889-1930), os Albuquerque Maranhão remontam ao início da 

colonização, quando “os Albuquerques chegaram ao Nordeste brasileiro através de 

Jerônimo de Albuquerque, e de sua irmã Bittres de Albuquerque, esposa de Duarte 

Coelho Pereira, donatário da Capitania de Pernambuco.” (SOUZA, 1989, p. 115). 

Um filho de Jerônimo, que recebeu o mesmo nome do pai, Jerônimo de 

Albuquerque, nascido em 1548 em Pernambuco, foi nomeado em 1603, Capitão-mor 

do Rio Grande do Norte com a finalidade de proporcionar o povoamento da 

Capitania. Visando garantir o patrimônio para os descendentes, doou aos filhos 

Antonio e Matias “cinco mil braças quadradas de terra na várzea de Cunhaú, 

município de Canguaretama. Nesta Cesmaria Jerônimo de Albuquerque fundou a 

Casa de Cunhaú, de onde saiu com seus dois filhos para conquistar o Maranhão em 

1615.” (SOUZA, 1989, p. 116). 

Por conseguinte, Jerônimo de Albuquerque, em 1603, foi indicado para 

“governar o Maranhão, por Alexandre Moura, recebendo mais tarde, por mercê régia 

de Felipe IV, o sobrenome de Maranhão (em alusão àquele Estado), pelo qual 

ficaram também conhecidos os seus descendentes. Jerônimo faleceu em 1618, aos 

70 anos, no Maranhão.” (SOUZA, 1989, p. 116). 
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Da descendência de Matias, nasceu Amaro Barreto de Albuquerque 

Maranhão, pernambucano que se estabeleceu na localidade de Guarapes12, no Rio 

Grande do Norte, era colaborador de Fabrício Gomes Pedroza, casando-se com 

uma das filhas, Feliciana Maria da Silva Pedrosa. Dessa união nasceram 14 filhos, 

nove homens e cinco mulheres: Fabrício, Maria, Pedro Velho, Inês Augusta, Adelino, 

Sérgio, Augusto Severo, Isabel, Cândida, Luís Carlos e Joaquim Scipião (gêmeos), 

Amélia Augusta, Alberto Maranhão e Áurea Justa (SOUZA, 1989, p. 117). 

Essa família foi no final do século XIX e primeiras décadas do século XX, a 

mais representativa da burguesia agro-comercial-exportadora do Rio Grande do 

Norte. Amaro Barreto, burguês bem sucedido, proporcionou aos filhos a melhor 

educação daquela época. Pedro Velho formou-se em medicina, pela faculdade de 

Salvador; Augusto Severo, que estudou engenharia, era o gênio da família, 

imortalizando-se como o inventor do balão “PAX”; Amaro e Scipião, dedicaram-se à 

música; Alberto Maranhão, bacharelou-se em Direito, governou o Estado por duas 

vezes e sucedeu a Pedro Velho no comando da política. Entre as mulheres, 

destacou-se Inês Augusta, que se casou com o industrial Juvino Barreto, dono da 

fábrica de tecidos de Natal (LYRA, 1982, p. 190-204). 

Mas, o grande comandante dessa família, na verdade, foi Pedro Velho de 

Albuquerque Maranhão, que empreendeu o movimento abolicionista no Estado, 

liderou o movimento republicano e dominou o Rio Grande do Norte por mais de vinte 

anos. No auge de sua força, introduziu Eloy de Souza na política, que demonstrou 

ser um bom discípulo do grande mestre, mantendo-se trinta dois anos no poder, 

como Deputado Estadual (1895-1897), Deputado Federal por quatro mandatos 

(1877-1889), (1900-1911), (1912-1914), (1927-30) e Senador em três mandatos 

(1914-1921), (1922-1927) e (1935-1937).  

 

 

 

 

                                                 
11    Guarapes, lugar em Macaíba-RN, povoação à margem do Potengi. Em 1706, era sítio pertencente 

ao Ordinando Antônio Àvarez de Souza, de guará-pe, o caminho dos guarás. Guarapes também 
era o nome do ancoradouro para carregar e descarregar as mercadorias, tipo um porto de 
Macaíba à época e ainda era o nome de um armazém denominado, Casa Comercial Guarapes, 
de propriedade do pernambucano Fabrício Gomes Pedroza, (senhor de engenho e grande 
comerciante em Macaíba), na qual o pai de Eloy de Souza trabalhou (CASCUDO, 1968, p. 90). 
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3.1  ENTRE RECIFE E MACAÍBA 

 

 

A capital política do Rio Grande do Norte, naquele tempo, estava em 
Macaíba, onde os acontecimentos que mais interessavam eram conhecidos 
aí e antes de serem em Natal. [...] era capital honorária da Província, 
passando a ditar a moda, atrair Presidentes, autoridades, graduados e os 
poucos homens ilustres locais e do Estado, graças à navegação do rio 
Jundiaí, que embora não sendo perene, se beneficiava do crescimento das 
marés, permitindo acesso aos botes e barcaças. [...] Macaíba naqueles 
idos, compreendia a presença de investidores de outras terras, sobretudo 
de Pernambuco.                                                                        Eloy de Souza 

 

 

 

 

Primeiramente, é necessário informar que Macaíba está localizada a 18 

km de Natal, a capital do Estado do Rio Grande do Norte e situada às margens do 

Rio Jundiaí, tendo uma área de 512 quilômetros quadrados. Passou à categoria de 

Município em 27 de outubro de 1877, ganhando, portanto, autonomia político-

administrativa, somente em 1882, com o seu primeiro administrador, o senhor 

Vicente de Andrade Lima.  

Vale ressaltar que, Macaíba, nos meados do século XIX para o início de 

do século XX era a cidade mais importante do Estado, superando Natal, a capital da 

Província, que na época, era uma vila insignificante e atrasadíssima do interior 

(CASCUDO, 1961); se destacando inclusive, sobre Mossoró (a maior cidade do Rio 

Grande do Norte), que passou da condição de Vila de Santa Luzia ao status de 

cidade em 1870. Ou seja, primeiro que Macaíba. 

“Pode-se afirmar que a capital política do Rio Grande do Norte, naquele 

tempo, estava em Macaíba, onde os acontecimentos que mais interessavam eram 

conhecidos aí e antes de serem em Natal.” (SOUZA, 1975, p. 15). E o que mais 

favoreceu essa condição vantajosa de Macaíba, foi o major Fabrício Gomes Pedroza 

(major Fabrício) ter construído o Porto de Guarapes, “com ancoradouro largo e 

profundo, onde podia fundear, como fundeavam vários navios estrangeiros de 

apreciável calado.” (SOUZA, 1975, p. 25). 

Mas, o Major Fabrício não foi só o autor da construção do Porto Guarapes, 

foi também o fundador da cidade de Macaíba. 
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Macaíba foi fundada pelo major Fabrício Gomes Pedroza, comerciante de 
muito poucas letras, mas homem de negócio e intuição invulgar. 
Primitivamente “Coité”, adquiriu prestígio quando ali foi o Dr. Henrique 
Pereira de Lucena, depois Barão de Lucena, Presidente da Província a 
crismá-la com o nome atual (SOUZA, 1975, p. 25, grifo do autor). 
 
 
 
 
 
 

Fabrício Gomes Pedroza, pernambucano, genro do capitão português 

Francisco Pedro Bandeira de Melo, um dos moradores do povoado de Coité, dono 

da maior parte das terras da região, teria plantado nesse local uma árvore de nome 

macaíba e em meio a um clima festivo, Coité mudou de nome, passando a se 

chamar Macaíba (PEREIRA, 1982). 

Coité é uma árvore de grande fruto não comestível, utilizado para fazer 

utensílio doméstico, denominado cuia. Conforme Cascudo provém de qui-eté, 

vasilha verdadeira, cabaz, cuia. E macaíba, de maca-íba, árvore da macaba, 

Macaúba, Macaiúba, Bocaiúva, côco-de-catarro, pela viscosidade da polpa 

comestível (CASCUDO, 1968, p. 83-100). 

Além do mais, o major Fabrício, constrói no sítio do sogro, localizado à 

margem esquerda do rio Jundiaí, em Macaíba, a Casa Guarapes, um armazém, 

para recolher, não apenas o açúcar que era produzido no engenho Jundiaí, do qual 

era proprietário, como também para os produtos que fossem comercializados nos 

engenhos dos vales de São José e Ceará Mirim.  

 Conforme Souza (1975, p. 25), “Macaíba era até a construção da estrada 

de rodagem para Natal-RN, o ponto de concentração de todo o comércio do Seridó, 

Ceará Mirim, São José de Mipibu e Ribeira do Potengi, graças a esta única via de 

comunicação com a capital.”  

Por encontrar-se numa área estratégica, propiciando uma comunicação 

com o centro do Estado, os vales agrícolas e o alto sertão, nos meados do século 

XIX para o início do século XX, beneficiou-se com a situação que envolvia a 

comercialização e o transporte de algodão, uma vez que desde o século XVIII se 

voltava para o cultivo do algodão e cereais. 

Vale ressaltar que durante a Guerra de Secessão, considerada a maior 

guerra civil do século XIX (1861-1865), os Estados Unidos ao bloquearem a 

exportação de algodão a países europeus, provocaram, “o que se convencionou 

chamar de cotton hunger, ou seja, uma alta demanda frente a uma baixa oferta do 
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produto, gerando uma rápida subida dos preços.” (TAKEYA; LIMA, 1986, p. 19). Tal 

atitude, naturalmente, reverterá benefícios ao povoamento de Macaíba.   

Nessa circunstância, a Inglaterra passa a importar o produto diretamente 

do Egito e do Brasil. O Rio Grande do Norte, produtor de algodão nessa época,                                                

mandava sua produção em comboios de animais para descarregar no porto de 

Guarapes, que servia de intercâmbio entre o interior, produtor de algodão, e o 

exterior, no caso a Inglaterra, que estava em franca expansão industrial.                                         

De acordo com Tarcísio Medeiros, no seu livro Aspectos Geopolíticos e 

Antropológicos da História do Rio Grande do Norte, do porto de Guarapes partiam 

para o exterior galeras, brigues, caravelões carregados de mercadorias. Diz ainda 

que entre os anos de 1869 e 1870, vinte e duas embarcações partiram diretamente 

de Guarapes para a Inglaterra. De Natal partiram dezenove, o que vem a comprovar 

a importância comercial do local (MEDEIROS, 1973). 

Nesse sentido, diante desse forte intercâmbio comercial a província do Rio 

Grande do Norte prosperou com a alta do preço desse produto, pois o plantio do 

algodão passou a ser feito em vastas extensões, do Agreste ao Sertão, alcançando 

o Seridó, “onde se fixou uma espécie de fibra longa, até hoje de valor inestimável. 

Daí, as transações comerciais atingiram proporções que lhe deu fama na Província e 

nos mercados lindeiros do Ceará e Paraíba.” (SOUZA, 1975, p. 25). 

Contudo, foi um período de efêmero apogeu, em que os agricultores 

obtiveram lucros fabulosos, partindo para esbanjar e ostentar perante os demais, 

“selas inglesas, botas de couros da Rússia, arreios de prata, lençóis de ramagem de 

pura seda e fazendas, ou seja, tecidos, caros, para roupas das esposas e filhas.” 

(SOUZA, 1975, p. 25). 

Segundo Souza (1975). o desperdício de dinheiro era tanto, que um tal 

“cigano Pedro chegou ao ponto de lançar a moda de queimar cédula  de 10$000 e 

de 20$000 para acender cigarro e charuto, sendo imitado por muitos macaibenses 

abastados.”  

No entanto, para o bem ou para o mal, esta fase impulsionou o 

desenvolvimento de Macaíba, que passou a se destacar pela sua importância social, 

política e econômica.  
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Tornou-se, inclusive, a capital honorária da Província, passando a ditar a 
moda, atrair Presidentes, autoridades, graduados, os poucos homens 
ilustres locais e do Estado, graças à navegação do rio Jundiaí, que embora 
não sendo perene, se beneficiava do crescimento das marés, permitindo 
acesso aos botes e barcaças (SOUZA, 1975, p. 26).   

 
 

 
 
 

 Normalmente, esses transportes faziam o trajeto para Natal, Recife e São 

Luiz do Maranhão, e também dentro da própria cidade, facilitando o comércio de 

algodão e açúcar.   

Por tudo isso, é imprescindível reconstituir Macaíba naqueles idos, 

compreendendo a presença de investidores de outras terras, sobretudo de 

Pernambuco e o papel desempenhado por líderes locais na política da Província, 

“como ocorreu com os dois Eloy de Souza. Eloy Castriciano de Souza pai, Deputado 

Provincial e Eloy Castriciano de Souza, o filho, Deputado Federal e Senador da 

República.” (PEREIRA, 1982, p. 6). Na verdade, “os negociantes ali estabelecidos, 

eram na sua totalidade, pernambucanos, sendo que a maioria deles procedia de 

Goiana.” (SOUZA, 1975, p. 25).  

Assim, pelo rio Jundiaí vários botes, como “Rogério Primeiro” e “Segundo”, 

pertencentes a João Biname; “Flor do Rio”, de João Grande e tantos outros viajavam 

entre Natal e Macaíba. Enquanto as rotas marítimas, entre Macaíba/Recife e 

Macaíba/São Luiz do Maranhão eram feitas no barco “Dona Sinhá” do proprietário 

Joaquim Inácio tendo como perito, o mestre Manoel Cotia (SOUZA, 1975, p. 19).    

Num desses trajetos veio de Recife o avô materno, Francisco de Paula 

Rodrigues (Chico Lateja), natural de Goiana-PE, fixando residência em Macaíba. 

Também possuía uma grande casa de sobrado, no Sítio Arraial, a única azulejada 

da redondeza, “entre Tamarineira e Mangabeira de Baixo, estação da Estrada de 

Ferro suburbana de Recife”. Era, portanto, um rico fazendeiro, que possuía escravos 

(Sabino, Felipe, Rita, José, Brasiliano, Luiz e João) e enquanto viajava a negócio, o 

sítio ficava sob os cuidados deles. Era ainda, dono de “diversas fazendas no Rio 

Grande do Norte, nas regiões do Agreste e do Sertão: Santo Antônio do Salto da 

Onça, Santana do Matos e Angicos”, tornando-se grande investidor em Macaíba 

(SOUZA, 1975, p. 7-17).  

Paula Rodrigues se casou com “Silvina Maria da Conceição, 

pernambucana de Goiana, uma jovem “baixa bem morena, de cabelos 


