
o evento em boas mãos, com Eduardo 
Côrtes, que vinha há anos exercendo 
a produção executiva. Ele vai realizar 
a Fliporto deste ano de 8 a 10 de no-
vembro, no Gabinete Português de 
Leitura, centro do Recife. Terá mesas 
redondas, talk shows, lançamentos e 
venda de livros.
 
NORDESTE: O Sr comanda uma das 
mais importantes instituições de 
pesquisa do Nordeste. Qual o saldo 
de 2019 já projetando a programa-
ção para os meses finais do ano?
Antônio Campos: Ainda no primeiro 
mês na Casa, instituímos uma parceria 
com o Fundo Nacional de Desenvol-
vimento da Educação (FNDE). Será 
criado no Campus Derby da Fundaj 
um núc leo 
da autarquia 
aqui no Nor-
deste, priori-
zando a edu-
cação de base, 
concentrando 
esforços em 
parcerias es-
tratégicas e 
na criação de 
ações de apoio 
a gestores pú-
blicos. Funcionará como um escritório 
de apoio para melhor atender às ne-
cessidades da região. Na última visita 
que fiz a Brasília, no dia 9 de outubro, 
estive com o presidente do FNDE, 
Rodrigo Dias, e oficializamos a fina-
lização do termo de cooperação. A 
Fundaj comemora 70 anos em 2019. E 
celebramos a data junto aos 40 anos do 
Museu do Homem do Nordeste com 
uma cerimônia de entrega de selos e 
medalhas que receberam os nomes de 
Gilberto Freyre e Joaquim Nabuco, 
em homenagem a Freyre, o fundador, 
e Nabuco, o patrono. Os 170 anos de 
Joaquim Nabuco foram reconhecidos 
pela Assembleia Legislativa de Per-
nambuco, que prestou uma homena-
gem em Sessão Solene e cedeu espaço 
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m junho deste ano, a Fundação 
Joaquim Nabuco (Fundaj), ins-
tituição pernambucana vincula-
da ao Ministério da Educação 
(MEC), começou a ser presidida 

pelo advogado, escritor e membro da Aca-
demia Pernambucana de Letras, Antônio 
Campos. Desde então, as alianças e os in-
vestimentos da instituição para a região 
Nordeste vêm ganhando novas propor-
ções. Fundada há 70 anos com o intuito de 
pesquisar, preservar e difundir a herança 
histórico-cultural de Joaquim Nabuco, a 
Fundaj segue trabalhando em seu projeto 
original de expansão e desenvolvimento da 
Casa, de Pernambuco e da região Nordes-
te. Dessa vez, contudo, aparece em panora-
mas nacionais e internacionais em termos 
de capacitação, intercâmbios culturais, par-
cerias e visibilidade institucional.

E

para a exposição Nabuco em Casa, 
montada pela Fundaj. Baseado na di-
plomacia que o patrono desta Casa, 
Joaquim Nabuco, tinha com outros 
países, dialogamos com vários consu-
lados. Entre eles o Geral da República 
Federal da Alemanha em Recife. O 
primeiro fruto veio na forma do “Es-
pecial do Cinema Alemão” e da expo-
sição “Viagem de Spix e Martius pelo 
Brasil”, do Instituto Martius-Staden. 
No mesmo mês, marcamos a partici-
pação mais expressiva que a Fundaj já 
teve na Fenearte, englobando cultura, 
memória e educação, mostrando o que 
a Casa tem para oferecer ao público.
Para a XII Bienal Internacional do 
Livro de Pernambuco, idealizamos 
a estética e programação do estan-

de em cima 
do centenário 
do poeta João 
Cabra l  de 
Melo Neto, 
comemorado 
em 2020. Fo-
ram prepara-
das oficinas, 
workshops , 
filmes, apre-
sentações e 
lançamentos 

da Editora Massangana. São ativida-
des pensadas para estreitar laços com a 
população e colocar à disposição nos-
sos acervos digitais. Simultaneamente 
à Bienal, assinamos uma parceria com 
a Fundação Bachiana Filarmônica, do 
maestro paulista João Carlos Martins. 
Recebi o maestro na Fundação para 
assinatura do protocolo de intenções 
com o propósito de trazer música eru-
dita para jovens em situações de vul-
nerabilidade. No âmbito da capacita-
ção, a série de palestras InovaFundaj 
foi pensada na Casa como forma de 
alcançar estratégias mais amplas so-
bre temas inovadores e desafiadores 
na administração pública. A primeira 
edição teve como convidado o minis-
tro do TCU Augusto Nardes. Para o 

OS NOVOS 
DESAFIOS DA 
FUNDAÇÃO 
JOAQUIM 
NABUCO
Antônio Campos aponta 
estratégias de inovação de olho na 
expansão das políticas voltadas 
para além de Pernambuco

“A FLIPORTO É UM EVENTO 
CONSOLIDADO. DESDE SUA 

PRIMEIRA EDIÇÃO, QUE 
ACONTECEU EM PORTO 
DE GALINHAS, EM 2005, 

QUE FOI INTEGRADA AOS 
EVENTOS LITERÁRIOS

DO PAÍS”

segundo InovaFundaj, convidamos o 
presidente do Fundo Google de Ino-
vação, João Palmeiro, para falar a res-
peito do tema Inovações Tecnológicas 
no Mundo Sem Fronteiras: Perspecti-
vas, Diálogos e Contemporaneidade. 
Neste mês de outubro, a Fundação 
realizará o II Encontro Semiárido 
e Educação: convergências, impas-
ses e possibilidades, em Petrolina, na 
Sertão pernambucano. Esse encontro 
receberá um grande workshop reu-
nindo representantes do MEC e 62 
secretários municipais de educação 
de todos os estados do Nordeste e 
do Norte de Minas Gerais. Na agen-
da de novembro, teremos a Oficina 
Nacional de Inovação Social como 
Estratégia para Redução das Desi-
gualdades, uma proposta para melho-
rar a qualidade dos serviços públicos 
e o bem estar da população. Vamos 
receber gestores municipais, estaduais, 
federais e membros da sociedade civil 
para debater os resultados da pesquisa 
“Estratégias e Práticas de Inovação 
Social como Vetores de Indução e 
Aperfeiçoamento de Políticas Públi-
cas”, do Núcleo de Inovação em Polí-
ticas Públicas da Fundaj. Usaremos os 
resultados da Oficina para subsidiar a 
elaboração de um documento que ser-
virá de base para o Governo Federal 
avaliar o alcance de suas ações junto 
aos municípios. Fechando o ano, o 
Coral da Fundação Joaquim Nabuco 
terá sua estreia na Cantata Natalina 
da Fundaj. Após anos desativado, con-
seguimos retomar as atividades e os 
funcionários já começaram a ensaiar 
as canções de Natal. Inclusive, apro-
veitei a vinda do maestro João Carlos e 
o convidei para reger um concerto em 
nossa campanha do Natal Sem Fome, 
que vai arrecadar donativos nos quatro 
campi da Fundaj.
 
NORDESTE: Que desafios os Sr. 
aponta para os próximos tempos 
em termos de auto sustentação da 
fundação?

Revista NORDESTE: Ao longo dos 
anos, o Sr tem se credenciado como 
executivo e organizador de eventos 
potencializados, como a Fliporto. 
A propósito, como anda o evento e 
qual sua participação?
Antônio Campos: A Fliporto é um 
evento consolidado. Desde sua pri-
meira edição, que aconteceu em Porto 
de Galinhas em 2005, que foi integra-
da ao calendário de eventos literários 
do País. Estamos na 13ª edição. Não 
estou mais à frente da curadoria há 
um bom tempo. Fico agora, como um 
conselheiro. A Fliporto deste ano terá 
como tema “Diálogos Literários Bra-
sil Portugal” e como homenageados o 
poeta pernambucano Mauro Mota, 
que foi servidor da Fundaj e tanto 
contribuiu para esta Casa, e a poeta 
portuguesa Sophia Andresen. Deixei 
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Antônio Campos: O Projeto Inova 
Fundaj, por exemplo, ainda em minu-
ta e sendo discutido com os diretores, 
coordenadores e aberto à consulta e 
opiniões aos servidores da Casa, bus-
ca a inovação da instituição.  Como 
órgão público que é, a Fundaj exercita 
a transparência. E todas as suas deci-
sões passam pelos controles internos 
e externos. Na área de OS, só estamos 
estudando no momento a possibilida-
de da Escola de Governo.

NORDESTE: Quando o Sr reúne di-
retoria e equipe técnica para traçar 
projetos e programação de 2020?
Antônio Campos: Faço reuniões se-
manais de monitoramento com os 
diretores e assessores e também com 
as coordenações, como a do Cinema 
da Fundação 
e do Museu 
do Homem 
do Nordeste. 
Além de ava-
liar as ações, 
projetamos as 
seguintes, es-
tabelecendo 
foco. Estamos 
conc lu indo 
este ano, mas 
já visando 2020, planejando. Um de 
nossos importantes projetos é a cria-
ção do Complexo Cultural Gilberto 
Freyre. No majestoso casarão Solar 
Francisco Ribeiro Pinto Guimarães e 
seus anexos, cartões de boas vindas da 
sede da Fundaj, em Casa Forte, vamos 
instalar a Pinacoteca e a Cinemateca 
Pernambucana, um ponto de partida 
para o lançamento do Complexo Cul-
tural Gilberto Freyre. O empreendi-
mento apresentará também um novo 
projeto paisagístico e de acessibilidade 
no campus Casa Forte, interligando as 
áreas do casarão da Pinacoteca, Ci-
nemateca Pernambucana, Cinema da 
Fundação/Museu, as galerias de arte, 
o Museu do Homem do Nordeste e 
a Sala Gilberto Freyre. Nessa última 

em grande parte, pelo fato de o eco-
nomista defender sempre como tema 
central em toda a sua obra um projeto 
nacional para o Brasil, destacando não 
apenas a economia, mas também os 
aspectos políticos, culturais e sociais. 
Ele defendia um “desenvolvimento” de 
uma nação republicana e democrática, 
com força econômica e equidade social.  
Até os dias atuais seu legado intelectual 
é fonte de análise para estudos e refle-
xões. A contribuição Furtadiana para 
uma sociedade mais igual deve ser, sim, 
sempre valorizada.
  
NORDESTE: Agora em dezembro, 
assinala-se 60 anos da SUDENE. O 
que a fundação planeja?
Antônio Campos: A aquisição do 
acervo de Celso Furtado, por exemplo, 
já é um passo grande. Vamos procurar 
a superintendência da Sudene para 
buscar essa parceria. Mas deixando 
claro que a Sudene é um órgão autô-
nomo em relação à Fundaj, não temos 
qualquer decisão sobre as iniciativas 
que lá sejam adotadas. Nos colocamos 
como parceiros, inclusive na realiza-
ção de um seminário.
  
NORDESTE: Por fim, o que esperar 
da Fundaj em termos de novidades 
nos próximos tempos?
Antônio Campos: Como você pode 
constatar, diantes das ações que já es-
tamos desenvolvendo, essa Casa olha 
para o futuro, com projetos inovado-
res, com ações que nos coloque cada 
vez mais à frente. Mas sem esquecer 
sua história, seu legado. Em setembro, 
por exemplo, realizamos na Sala Gil-
berto Freyre, no campus Casa Forte, 
uma cerimônia onde homenageamos 
todos os ex-presidentes efetivos da 
Fundaj, desde a sua criação, há 70 
anos. Fizemos uma galeria com suas 
fotos. Muito mais que um ato simbóli-
co, a solenidade integrou uma extensa 
lista de ações e atividades que assina-
lam o fortalecimento da Fundaj pelo 
Ministério da Educação.

montaremos um memorial do fun-
dador da Fundaj, em parceria com a 
Fundação Gilberto Freyre. Esse é um 
grande projeto, que abrirá a Fundaj 
ainda mais ao público.
 
NORDESTE: No próximo ano, é che-
gado o tempo de comemoração do 
Centenário do extraordinário pen-
sador Celso Furtado, criador da 
Sudene, o que motiva a Revista 
NORDESTE a estar desenvolvendo 
ações em torno deste processo. 
Como o presidente da Fundação 
Joaquim Nabuco encara e pode 
contribuir com eventos?
Antônio Campos: A Fundaj, como 
propulsora da educação, da cultura e 
da pesquisa, sendo essa última muito 
voltada para a economia, educação 

e meio am-
biente, com-
partilha do 
p e n s a m e n -
to do grande 
economista 
Celso Furta-
do. Ficamos 
sabendo so-
bre o acer-
vo de Celso 
Furtado, que 

a Sudene detém. Vamos em busca 
desse acervo para incorporá-lo ao da 
Fundaj. Vamos pensar também em um 
seminário. Estamos abertos a iniciati-
vas neste sentido.  Celso Furtado foi 
um inovador na concepção de plane-
jamento do desenvolvimento que se 
expressa não apenas nos planos, mas 
também em seus discursos e palestras. 
Ele entendia o planejamento como 
um processo técnico e político.
 
NORDESTE: Particularmente, qual 
sua leitura sobre a obra Intelectual 
de Celso Furtado?
Antônio Campos: A obra intelectual 
de Celso Furtado influenciou inúme-
ros intelectuais brasileiros das gerações 
nos anos de 1960 e 1970. Isso ocorreu, 

“FICAMOS SABENDO 
SOBRE O ACERVO DE CELSO 

FURTADO QUE A SUDENE 
DETÉM. VAMOS EM BUSCA 

DESSE ACERVO PARA 
INCORPORÁ-LO AO DA 

FUNDAJ”

Agora a Domus também é

TEATro.

+ conforto
+ comodidade
+ cultura
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