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o presente artigo apresenta uma proposta metodológica
exemplificada de pesquisa institucional, baseada na idéia da
existência de uma complexidade dialética entre a instituição,
os indivíduos que nela trabalham e a sociedade global na qual
ela está inserida e da qual é parte' constitutiva. Uma instituição
é vista como um sistema aberto, isto é, como "um sistema de
tarefas constituído por ciclos de comportamentos contínuos e'
lnterdependentes que se relacionam em função de sua contri-
buição para um produto final" (Kahn, 1964). Este posiciona-
mento propõe um grau de complexidade maior por não se res-
tringir a uma análise de causalidade linear e uni ou bivariada.

O artigo se divide em três partes. A primeira explicita al-
guns pontos chaves de nosso posicionamento teórico-metodo-
lógico. A segunda esboça uma caracterização da sociedade
brasileira tanto a nível estrutural quanto conjuntural, de maneira
que hipóteses sobre o comportamento de uma instituição con-
creta possam ser lançadas e justificadas numa terceira parte.
Convém assinalar que este trabalho foi originalmente prepara-
do à guisa de colaboração teórico-metodológica para uma pes-
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quisa sobre O Comportamento Institucionaf da Secretaria de
Educação do Estado Ido Ceará (*) que foi levada a cabo no ano
de 1980. Não se trata, portanto, de uma proposta hipotética:
ela já foi aplicada e testada com sucesso. Como a exemplifi-
cação da proposta consiste numa instituição educacional no
Nordeste brasileiro, uma caracterização, embora rápida, da si-
tuação educacional e do Nordeste pós-64 foi incluída na se-
gunda parte.

O importante para nós neste artigo não é, portanto, a
exaustão de cada parte separadamente. Prova disto é o estilo
esquemático que utilizamos. O importante é a interpenetrabili-
dade dialética das partes de maneira a permitir a visualização
das relações recíprocas e contraditórias reunindo sociedade
complexa, instituição e indivíduos como passamos a mostrar.

1. Posicionamento Teórico-Metodológico

O nosso posicionamento teórico-metodológico implica
numa compreensão particular da pessoa ou ator social. Com
efeito, o homem não é visto como objeto da sociedade ou de
uma instituição, nem como sujeito delas. A teoria rejeita estas
duas visões simplistas e simplificadoras. A pessoa aparece ao
mesmo tempo como sujeito e objeto, estruturando e estrutu-
rada, determinante e determinada, controladora e controlada,
definidora e definida. Isto é, a pessoa age num ambiente limi-
tante e limitado que oferece alternativas, possibilidades e li-
mitações. A pessoa faz história, se produz e se reproduz em
circunstâncias determinadas. Estamos no reino da dialética do
objeto e do sujeito.

Isto significa que se o homem atua num meio natural e
social dado que o determina, ele por sua vez age sobre ele e

(*) Ver: Raimundo Hélio Leite e José Anchieta Esmeraldo Barreto, O
ccmpertemente Institucional da Secretaria de Educação do Estado do
Ceará, Convênio Sudene/FCPC, Fortaleza, 1980.
Agradeço aos colegas e amigos Raimundo Hélio Leite e José Anchieta
Esmeraldo Barreto pela confiança manifestada ao convidar-me para
participar da pesquisa e pelo incentivo para publicar este artigo. É
inútil frisar que qualquer incorreção ou erro somente a mim podem
ser imputados.
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o transforma, não como indivíduo solto mas como agente so-
cial estruturante e estruturado.

No que diz respeito a uma análise institucional, este posi-
cionamento teórico tenta desvendar a ação recíproca entre a
instituição, a pessoa que nela atua e a sociedade global na
qual tanto a instituição, como a pessoa, estão inseridos não
como meras peças mas também como sujeitos. Desta forma,
o círculo nunca se fecha e o sistema fica aberto.

Da mesma forma, uma instituição ou uma organização não
se constitui uma unidade fechada sobre si mesma unicamen-
te atingível pela sua lógica interna, expressada através. de
seus códigos, organogramas, objetivos, normas, etc. Muito pelo
contrário, "boa parte" de si mesma escapa a seu domínio e
controle. Tanto a sua persistência no espaço e no tempo como
a sua transformação cotidiana, - crítica ou suave - depen-
dem em "boa parte" de fatores exógenos. Isto é, tanto forças
endógenas como forças exógenas à própria organização agem
sobre ela ou interagem com ela.

Mais ainda. As forças exógenas não agem somente de fora
para dentro, mas sim são internalizadas nos próprios códigos,
objetivos, organogramas, normas, etc., e pelas pessoas que
fazem a organização no dia-a-dia da rotina institucional. Daí
as inúmeras possibilidades de surgirem ruídos no sistema.

A teoria parte da idéia fundamental de sistema aberto, o
que implica uma compreensão dialética de fenômenos como
estrutura e mudança, manutenção e processo. Com efeito, os
conceitos de sistema e de abertura são contrários. O conceito
de sistema diz interdependência programada de elementos va-
riados que provoca um equilíbrio estruturado e então constan-
te. Por sua vez, o conceito de abertura introduz a indefinição
e o imprevisto no sistema e com elas o movimento, o dinamis-
mo, a mudança.

A reunião destes dois termos contrários produz a compre-
ensão de uma estrutura que não seja somente parada, equilí-
brio, sincronia, estabilidade, em uma palavra, automantenedora.
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A --~) B ou A ~(-- B.

'~ necessário um constante dispêndio de energia de alguma
espécie para manter em "estado constante" qualquer sistema
aberto. As discrepâncias ou exigências de uma espécie ou de
outra conduzem ao remapeamento e à reorganização contínuas.
Isto significa que toda e qualquer estrutura social (ou lnstttucio-
nal) não só deixará, até certo ponto, de definir, especificar ou
ministrar adequadamente algumas exigências ou acontecimen-
tos não estrufurados, mas também que ela mesma gerará efe-
tivamente tais exigências: conflitos de interesse, padrões am-
biguos, discrepâncias de papel e incapacidade de alcançar
metas" (Buckley, 1971). Segue-se então que um sistema como
reunião contínua, mantenedora de limites e variadamente re-
lacionada, de partes, não se deve confundir com a estrutura ou
organização que possam assumir seus componentes em qual-
quer momento determinado (Ibidem, páq, 21). ~ que nesta con-
cepção existe somente uma tênue distinção conceptual entre
estrutura e processo: neste sentido a organização aparece
como móvel e processual mesmo que estruturada. Harmonia e
conflito, estabilidade e movimento são componentes inerentes
a um sistema aberto.

Metodologicamente, esta teoria da organização como sis-
tema aberto abandona a concepção tradicional e mecânica das
relações lineares de causação, seja em termos de passado
(causa eficiente) ou de futuro (conseqüências) de tipo:

A Idéia básica é a de totalidade, isto é, a de que os ele-
mentos de um sistema aberto compõem um todo, que são mu-
tuamente inter-relacionados e que existem circuitos e níveis de
realimentação Esta idéia não precisa incluir a de simetria ou
interdependência. Muito pelo contrário, numa totalidade con-
creta - uma formação social particular ou uma organização
dada - elementos relacionados. assimetricamente (uns, por
exemplo, numa situação de dependência vis-a-vis de outros)
podem agir uns sobre outros numa causalidade recíproca ou
verdadeira dialética.
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Sociedade Global

Indivíduos

1

Desta forma, tendo em mente estes pressupostos teóricos
heurísticos, visualizamos as, seguintes relações possíveis e
prováveis entre Sociedade Global, Instituição Diferenciada e
Indivíduos Estratificados em Classe:

Instituição

o mesmo conjunto de relações postuladas pode ser ex-
pressado através de círculos concêntricos:
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Este último diagrama deve ser lido tanto de fora para
dentro como de dentro para fora, para se apanhar a recipro-
cidade mútua e dialética das variáveis. Uma leitura dos cír-
culos externos aos internos nos levaria a uma compreensão
determinista de nosso problema, tornando impossível qualquer
ação dos indivíduos e dos grupos sobre o sistema social mais
amplo. Ela dispensaria qualquer ação humana transformadora.
Por outro lado, a falta de reconhecimento das forças estruturais
que pesam sobre os indivíduos e os grupos levaria a concluir
a uma liberdade individual e grupal vazia e extremista por não
ser situada. Muito pelo contrário, o modelo teórico esboçado
anteriormente conduz a uma dialética da necessidade e da li-
berdade.

As páginas que se seguem visam explicar o conteúdo subs-
tantivo e a terminologia de cada circuito do gráfico anterior
de maneira a deixar explicitada a metodologia de análise ins-
titucional proposta. Mais do que uma simples apresentação
formal da proposta, a seqüência do presente trabalho exempli-
fica e aplica o método até a elaboração de hipóteses que se-
riam testadas numa pesquisa de caráter empírico. Trata-se en-
tão de aplicar o método em relação a uma pesquisa do com-
portamento institucional da Secretaria de Educação do Estado
do Ceará (SEC).

22. Caracterização da Sociedade Brasileira

A presente parte do trabalho tem como finalidade carac-
terizar a sociedade brasileira, com ênfase nos aspectos pecu-
liares ao contexto nordestino, de maneira a identificar aquelas
variáveis que influenciam mais diretamente o comportamento
administrativo da SECo

A Sociedade Brasileira será entendida aqui como uma for-
mação social, isto é, uma totalidade social concreta historica-
mente determinada. Neste sentido ela tem uma história e· ca-
racterísticas estruturais próprias, específicas que precisam ser
caracterizadas. Para fins de análise, a estrutura social brasi-
leira pode ser pesquisada em três níveis: a nível da estrutura

72 R. Ed. em Debate UFC, Fortaleza, 111(2): 67-104 - 1980



econômica complexa, a nível da estrutura jurídico-política com-
plexa e a nível da estrutura ideológica ou cultural complexa. Es-
tes níveis não formam camadas estanques, mas são intimamente
relacionados, embora desfrutem de uma autonomia relativa. A
brasilidade desta formação social provém do fato de existir
uma Nação e um Estado brasileiros que adquiriram contornos
próprios e desempenham funções tanto interna como externa-
mente. Devemos então caracterizar esta sociedade tanto ao
nível estrutural como ao nível processual, isto é, demonstrar
como esta totalidade historicamente determinada vem se mo-
dificando constantemente e como se encontra no momento.

2.1. A Formação da Sociedade Bresiteire

Se por um lado há muitas questões teóricas não respon-
didas sobre a formação da sociedade brasileira, (uma das
maiores controvérsias de grande importância diz respeito ao
tipo de sociedade que se instalou no Brasil; se feudal (Passos
Guimarães, Werneck Sodré, Inácio Rangel, etc.), se capitalista
(Caio Prado Jr., F. Frank, etc.), se capitalista incompleto ou
colonial (Florestan Fernandes, F. Henrique Cardoso), se es-
cravista colonial (Jacob Gorender, Ciro Flamarion, etc.) existe,
por outro lado, um consenso quanto a certas características
que assim podem ser resumidas: o caráter essencialmente vol-
tado para fora da economia brasileira desde seus prlmórdios:
seu caráter exportador, depredador, concentrador, isto é, co-
lonial e dependente, desigual e combinado.

O conceito de dependência, cunhado nos anos 60, merece
destaque especial, não só pela predominância que assumiu na
literatura, como também pelos traços da realidade brasileira
que permite salientar. Os seus criadores (Cardoso e Faletto,
1970) o utilizam para descrever situações de dependência com
feições e dinamismos próprios que caracterizam não somente
o Brasil como a América Latina como um todo. Cada situação
de dependência apresenta peculiaridades que devem ser des-
vendadas e expostas. Para Cardoso e Faletto, "a noção de
'dependência atinge diretamente as condições de existência e
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funcionamento do sistema econômico e do sistema político,
mostrando a vinculação entre ambos, tanto no que se refere
ao plano interno dos países como ao externo" (p. 27).

Para Teotônio dos Santos (1976), "Dependência é uma situa-
ção na qual a economia é condicionede pelo desenvolvimento e
expansão de uma outra economia, à qual à primeira está sujei-
tada. A relação de interdependência entre duas ou mais econo-
mias e entre elas, o comércio mundial, assume a forma de de-
pendência quando alguns países (os dominantes) podem expan-
dir-se e podem ser auto-iniciadores. E enquanto outros pelses
(os dependentes) podem fazer isto somente como reflexo desta
expansão que tem, seja um efeito positivo, seja um efeito ne-
gativo sobre seu desenvolvimento imediato. Em todo caso, a
situação de dependência básica conduz a uma doutrina global
pelos paises dominantes. Os países dominantes têm recursos
tecnofógicos comerciais e de capital e uma predominância
sócio-politica sobre os países dependentes... Isto permite
ímpor as condições de exploração e extrair parte do excedente
produzido domesticamente".

Basicamente, o termo de dependência aplicado ao caso
brasileiro significa que o Brasil manteve e ainda mantém rela-
ções assimétricas com uma ou outra formação social que ocupa
uma situação de poder e domínio. A história brasileira mostra
que tal hegemonia foi sucessivamente ocupada por Portugal,
Inglaterra e os Estados Unidos. O Brasil, apesar de formal-
mente independente hoje, nunca foi dono de seu destino a nível
econômico, político e cultural. Ele sempre teve um lugar su-
bordinado no sistema mundial ao qual sempre pertenceu, isto
é, o sistema mundial capitalista.

A - ATE 1964: HISTóRIA DE UMA DEPEND~NCIA

Mas a situação de dependência brasileira se modificou ao
longo dos anos. A seguinte história da dependência brasileira
parece receber o consenso dos especialistas (*).

(*) o resumo histórico que se segue foi elaborado por Haguette, T. M.F.
(1977) e se fundamenta em Cardoso e Faletto (1970), Furtado (1963;
1970, Caio Prado Junior (1969), Fernandes (1974 e Sjuber (1978).
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- técnicos e profissionais;
- burocracia civil e militar;
- trabalhadores.

(A) Crescimento para fora - Antes de 1900
(B) Transição - 1900/1930.

(1) Surgimento de uma burguesia industrial incipiente com
grupos correspondentes:

(2) Deteriorização política do sistema oligárquico (surgimen-
to de novas alianças).

(3) A estrutura de dominação se baseava no sistema oliqár-
quico e latifundista, escondendo o caráter burguês da es-
trutura de dominação e havia vários. grupos tentando im-
por a sua hegemonia.

(4) Aliança entre as camadas não hegemônicas do setor agro-
exportador.

(5) O Estado representa a nação em assuntos externos e· su-
porta os grupos dominantes em questões nacionais.

(6) A crescente diversificação do sistema de exportação per-
mite a formação de um sistema produtivo, orientado para
o mercado interno.

(7) Crescente urbanização no litoral e formação de novos gru-
pos sociais; artesãos, marchantes, profissionais, serviços
(transportes, bancos, educação, serviços públicos) permi-
tem um mercado para os produtos. industrializados da me-
trópole (contínua dominação externa do Brasil).

(8) Como conseqüência da industrialização, uma burguesia
urbana e a classe operária emergem como grupos anta-
gônicos do setor de exportação.

(C) Substituição de Importação, Industrialização e Conso-
lidação do Mercado Interno - 1930/1964.

(1) A política de Getúlio Vargas e do Estado Novo produziu
uma base econômica que favorece o fortalecimento da
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burguesia urbana, integrando as classes médias e seto-
res limitados das classes urbanas populares.

(2) Esta política não afetou o setor agro-exportador.
(3) A nova aliança nacional do poder, mesmo integrando len-

tamente setores da população urbana, guardou o campe-
sinato excluído do processo de desenvolvimento.

(4) Participação crescente da classe média urbana e da bur-
guesia industrial no sistema de dominação. Todavia, as
classes operárias, as massas populares e o campesinato

continuam objetos de denominação e são constantemen-
te excluídos dos benefícios do crescimento econômico e
da participação no jogo do poder.

(5) Consolidação do mercado interno, novo ímpeto da indus-
trialização e expansão do setor privado da economia, o
que leva ao fortalecimento da burguesia nacional indus-
trial. Novas áreas de investimento concentrado na indús-
tria básica são criadas. Assim, mesmo que novos. empre-
gos sejam criados, uma insuficiente acumulação econô-

mica proíbe uma resposta rápida ao problema do desem-
prego na cidade e no campo.

(6) Crescimento constante do capital financeiro estrangeiro
no país.

(7) O Estado participa cada vez mais dos investimentos eco-
nômicos e, em alguns casos, monopoliza certos setores,
como aço, petróleo, energia, etc.

(8) Opera-se uma mudança no papel do Estado, que passa
de executor dos interesses latifundista-exportadores na
fase anterior a mediador das políticas do investimento
estrangeiro.

(9) Contraditoriamente, o Estado desenvolve uma política po-
pulista cada vez mais acentuada que se esforça para in-
tegrar na economia e no poder os grupos marginalizados
(trabalhadores urbanos, camponeses e massas urbanas) e
para controlar o investimento estrangeiro. Esta política
populista se aguça diante das contradições do sistema e·
da necessidade de formar novas alianças.

(10) Fatores externos influenciam profundamente a economia
interna. Assim a Segunda Guerra Mundial favoreceu o au-
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mento das exportações e o declínio das importações, o
que reequilibrou a balança de pagamentos. Em dois mo-
mentos o crescimento econômico atingiu alta taxa: (a)
1947/52: o PIB atinge uma média de 7,0% e a Produção
Industrial, 8,9%; (b) 1957/61: PIB: 7,8% e PI: 10,3%.

Antes de entrar no período que mais nos interessa (1964-
80), pode-se arriscar certas constantes da sociedade brasilei-
ra, pois, como veremos, elas ainda perduram hoje em dia.

No Plano da Estrutura Econômica:

- Forte dependência da economia brasileira do mercado
mundial e do sistema capitalista internacional. O Brasil deve
ser visto como satélite de metrópoles hegemônicas, desempe-
nhando uma função subalterna na divisão internacional do tra-
balho.

_ - A economia brasileira foi marcadamente voltada para
fora. Ela foi de tipo depredadora bem característica das, bandei-
rantes.

- A economia brasileira nunca foi capaz de auto-susten-
tar-se nem autônoma.

- Ela baseou-se na exportação da matéria-prima, impor-
tando produtos, industrializados e tecnologia avançada tknoui-
how). Desta forma, sempre houve uma troca desigual.

- Ela foi basicamente regional, nunca chegando a um
crescimento nacional harmonioso e igual. O que provocou dls-
paridades regionais extremas e desigualdades de classes e
grupos. A maior de todas é a contradição campo-cidade.

- A agricultura sempre pagou o preço do desenvolvimento
econômico brasileiro e pagou a própria industrialização pro-
duzindo as divisas necessárias e barateando alimentos para a
população pobre urbana, além obviamente de fornecer a mão-
-de-obra barata necessária através de elevados fluxos migra-
tórios. Apesar desta generosa contribuição, ela nunca conse-
guiu se modernizar e ainda mais se beneficiar, criando a fa-
mosa contradição básica: agricultura brasileira propulsora do
desenvolvimento industrial e urbano ou obstáculo ao desen-
volvimento?



No Plano da Estrutura Jurídico-Política:

- O modelo econorruco brasileiro foi de' modernização
cada vez mais urbana e sofisticada que, porém, não modifica a
estrutura social da sociedade.

- O desenvolvimento econômico brasileiro, ao seguir os
passos dos países ditos avançados, só conseguiu criar duas
cestas de consumo; uma farta, para uma reduzidíssima classe
alta e média (no máximo 15% da papulação) e outra, parca,
para a grande maioria da população (85%).

- A industrialização brasileira produziu desequilíbrios
crônicos na balança de pagamentos e aumentou a dependên-
cia financeira brasileira, sem falar dos desequilíbrios urba-
nos (a tal inchação funcional das cidades).

- Só em raros momentos da nossa história, o Estado co-
briu a Nação. O nosso Estado foi predominantemente cartorial
e autoritário, quando não ditatorial. Oligárquico, ele só rara-
mente foi participativo e democrático. Um clarão nestas trevas
antidemocráticas foi o período 1956-1963 mas sem condições
de sustentação.

- Concretamente, o Estado apoiou os interesses agro-
exportadores até mais ou menos a hegemonia urbano-indus-
trial. Mesmo assim, depois dos 30, prevaleceu uma aliança com
as oligarquias agro-exportadoras e não houve propriamente
uma Revolução Burguesa, já que houve conciliação e não
ruptura.

- As classes subalternas (escravos, colonos, camponeses,
operários, classe média baixa) nunca ascenderam ao poder;
quando beneficiados por leis trabalhistas, por exemplo, este
benefício foi dado de maneira corporativista que não dispen-
sava da tutela e do controle do Estado burguês.

- As classes camponesas nunca tiveram participação
nos benefícios da riqueza nacional.

- A cidadania brasileira (direitos civis, políticos e sociais)
sempre foi reduzidissima e permitida, isto é, sempre possível
de ser retirada.
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- Esta concentração social é manifesta no setor da
educação pública sendo conquistada somente a partir dos anos
30 com a campanha liderada por Anísio Teixeira. A educação
sempre foi privilégio, função da situação econômica.

- Acompanhando e selando esta estrutura vertical de po-
der, a instância jurídica foi política e janual, segundo a metá-
fora mitológica do deus Jano: uma face voltada para os pode-
rosos e outra, a mais severa, para o povo.

No Plano da Estrutura Ideológica e cutturet:

- Duvida-se hoje (Mota, 1977) se existe uma cultura bra-
sileira, tamanha é a fragmentação cultural. De um lado, a cul-
tura nacional erudita (internacional), do outro a cultura popu-
lar (folclórica, de cordel, etc.). Ela é também janual (Mene-
zes, 1979>'

--.:. Se ela foi caracterizada de cordial (l+olanda, 1977) ela
também aparece como autoritária (Faoro, 1977) e personaliza-
da (ver DA MATTA, 1980).

- O acesso à cultura letrada foi sempre reservado à elite;
as massas não tiveram acesso nem a ela, nem à escola e ainda.
menos à ciência e à tecnologia.

- A nossa cultura apresentou traços ideológicos de legiti-
madora do status quo. Alguns muitos veiculam esta visão,
como por exemplo o da Democracia Racial. "

- Nos anos 50, os slogans populistas e desenvolvimentis-
tas criaram a motivação cultural para a arrancada do desen-
volvimento do subdesenvolvimento.

A questão que deve nos interessar agora é saber se os
traços até então mencionados foram modificados nos anos
1964-1979 e qual é de fato a caracterização sócio-econômica
da sociedade brasileira atual. .~ preciso lembrar que' os. anos
1960-64 viram o clímax e o colapso do populismo, para usar a
expressão de lanni. Diante do enfraquecimento das alianças
políticas que tornaram possível o inter-reino democrático dos
anos 1966-64, um esforço foi feito pelos dirigentes deste país
para incluir as massas excluídas dos benefícios do modelo,
mas que permitiam a acumulação necessária ao seu cresci-
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mento. Esta tentativa malogrou. As. bases financeiro-econômi-
cas, a má administração, a briga dos líderes e a reação dos
países centrais e das multinacionais (pretendia-se mexer na lei
de remessa dos lucros) provocaram a queda do regime Goulart
e a volta à normalidade secular de exclusão de grande maioria
da população brasileira dos benefícios da riqueza e do poder .

.~ o líder da ARENA no Senado, Jarbas Passarinho, cida-
dão acima de qualquer suspeita - que confirma o nosso diag-
nóstico. Ao comentar o documento Substdtos para uma Polí-
tica Social, divulgado pela Conferência Nacional dos Bispos no
Brasil, o senador afirma:

"Dizer que o modelo econômico bresileiro permitiu
uma crescente concentração de renda, que não aten-
deu às necessidades básicas do povo, é uma afirma-
tiva duvidosa. Começa por ser duvidosa, porque to-
dos os dados históricos disponíveis sobre a econo-
mia brasileira mostram que sempre houve um modelo
concentrador. Ela foi concentradora em governos
populístas, em governos populares (?) e continua
concentreâore talvez agora, desde 1978". Jornal
O Povo 01/10/79.

Para fins de análise e porque acreditamos que houve mu-
danças importantes, dividiremos o período 1964-1979 em dois
momentos: 1964-1976 e 1976-1980. Este último momento o cha-
maremos de Brasil Atual. '~ neste contexto renovado que carac-
terizaremos o Nordeste e a atuação da SECo

B - 1964-76: EMERG~NCIA E COLAPSO DE UM MILAGRE

Num primeiro momento, tentemos tipificar o modelo de
desenvolvimento posto em prática pelo primeiro governo re-
volucionário autoritário e que vai perdurar ao longo dos
outros governos que não significam descontinuidade no cha-
mado processo revolucionário. Antes é bom lembrar que os
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governos militares se impuseram um tríplice programa como
expressado pelo Presidente Castelo Branco:

_ Combate ao comunismo para assegurar a integri-
dade da ordem e da liberdade ocidentais.

- Combate à inflação desenfreada.
- Desenvolvimento para todos.

O Modelo de Desenvolvimento posto em prática pelos go-
vernos "revolucionários" pode ser descrito da seguinte ma-
neira:

- Prioridade à produção que será melhor atingida se
os militares permanecem com o controle absoluto. Esta prio-
ridade será expressada na já famosa palavra do Ministro Delfim
Neto: ,r:~preciso fazer crescer o bolo antes de dividi-Ia". O Mi-
nistro Simonsen acrescentou alguns anos mais tarde: "Não se
distribui misérte", (Cf. Haller, 1978l.

- Tentativas para aumentar o capital e a produção por
todos os meios possíveis dentro de uma economia de mercado;

- Arrocho salarial e estreito controle do poder dos ope-
rários;

- Introdução de mecanismos para encorajar a poupança;
- Adoção de mecanismos para favorecer a entrada no

país de (1) novas indústrias; (2) uma tecnologia mais produtiva;
(3) capital internacional;

- Aumento do poder aquisitivo das classes ricas da po-
pulação para estimular a industrialização de' bens duráveis de
consumo para o mercado interno;

- Expansão das exportações até de bens industrializados;
- Opção por uma tecnologia intensiva em vez do trabalho

intensivo mesmo em regiões ricas em desemprego e/ou sub-
emprego. O motivo dado: enfrentar a concorrência internacio-
nal. A SUDENE adotou largamente esta política. (Cf. Haller,
1978; Baer, 1978; Soares, 1978).

- A agricultura ficou com a função de criar um excedente
nas exportações para pagar o preço e o déficit do setor indus-
trial (Soares, 1978) e baratear o custo de reprodução da força
de trabalho urbana através de alimentos baratos (lSinger 1978).

O modelo produziu como conseqüências:
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(1) A Nível da Estrutura Econômica

- Um crescimento econômico muito alto nos anos 1966-
74. A média do Produto Interno Bruto (PIB) foi nestes anos de
8,9% e a produção industrial cresceu a uma taxa média de
11,1%. (Fonte: Fundação Getúlio Vargas, em T. M. Haguette,
1977).

Este crescimento inesperado - falava-se' em estagnação
econômica (Tavares, 1978; Furtado, 1978) - foi denominado
de Milagre Brasileiro. Hoje muitos economistas explicam o mi-
lagre pela capacidade ociosa da economia de então que foi
vencida pela entrada maciça do capital internacional, que acre-
ditou na segurança oferecida por um governo estável, isto é',
militar e ditatorial.

Desta forma, houve um real desenvolvimento capitalista,
isto é, desigual e concentrado r baseado no tripé: Estado-
Burguesia Nacional-Burguesia Internacional (F. H. Cardoso,
1974). O Estado passou a participar ativamente' da economia
como agente capitalista, sobretudo nos setores de lnfra-estru-
tura, energia, banco e comunicações.

"Segundo um estudo de 5.256 firmas, as firmas
públicas possuiam 46% idos investimentos brutos. O
Estado tinha o total contrate dos bancos, dos bancos
de poupança (Caixa Econômica), das estradas de
ferro, dos serviços de desenvolvimento, mais de
75% dos investimentos de gás, água e saneamento,
correio, telégrafo e telefone, postos de eletricidade
(produção e distribuição), petróleo (refinaria e dis-
trlbuiçêo), armazém". (Paim, 1975 in Soares, 1978).

Quando somente as 100 maiores empresas são considera-
das (e, logo, as mais poderosas), a participação das empre-
sas públicas no seu valor total era de 75% em 1974, 15% mais
alto do que em 1968 (Mendonça de Barros e Graharn, 1977, ln
Soares, 1978). Em 1977, 22 das 25 maiores empresas operando
no País eram públicas!
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r~ bom iembrar que a tese de Cardoso sobre o Desenvol-
vimento Associado baseada no tripé Estado-Burguesia Nacio-
nal-Burguesia Internacional veio em resposta à tese de Frank
(1969) sobre o Desenvolvimento do Subdesenvolvimento. Com
efeito não há como negar que o Brasil tenha experimentado de
1966-1974 um intenso desenvolvimento capitalista. Seguem cer-
tos indicadores do fenômeno:

- Durante esta época a população brasileira passou a
ser predominantemente urbana (58%) menos no Nordeste.

- Houve grande disparidade na produtividade entre as
áreas urbanas e rurais. Aumento das exportações: 1975: 8,67
milhões de dólares; 1976, 10,13; 1977; 12,14; 1978: 12,65.

- Houve "inchação" das cidades e aumento da chamada
marginalidade social. Esta marginalidade não é disfuncional
ao sistema, embora seja contraditória. Poderíamos chamá-Ia de
merçinelkieae estrutural. (Cf. Berlinek, 1975; Periman, 1977;
Prandi, 1978, Kowarick 1975).

- Cresceu a Dependência Econômica-Tecnológica dos
países avançados e houve sérios problemas na balança de
pagamentos (a dívida externa foi crescendo rapidamente e
chegou aos 42 bilhões de dólares em 1978 Isto é, 14/02/79).

RELAÇAOENTRE o SERVIÇO DA DíVIDA E AS EXPORTAÇõES
- EM MILHõES DE DÓLARES -

Serviços Serv./Exp.
(juros amortização) Exportação (em %)

1975 3,6 8,67 41,5
1976 4,8 10,13 47,3
1977 6,2 12,14 51,0
1978 (*) 8,5 12,65 67,1

(*) Estimativa.
FONTE: Banco CentrallCACEX, em "ISTO É", 14/02/79.
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Mas não há dúvida que este crescimento teve um custo
muito alto e foi assegurado por políticas repressivas:

(1) Um brutal arrocho salarial; proibição das empresas par-
ticulares de dar aumentos salariais acima do teto fixado pelos
planejadores governamentais. O Estado se apoderou do con-
trole da inflação e da acumulação do capital.

(2) Desmobilização da classe operária e' impedimento da
participação dos sindicatos na política nacional; 2/3 das Con-
federações Sindicais sofreram intervenção.

(3) Reativação das relações corporativistas entre o Estado
e os sindicatos, trazendo a solução dos conflitos sociais da
arena política para dentro do Estado.

(4) A transformação dos sindicatos de representantes inde-
pendentes dos interesses da classe operária em instrumentos
de aplicação das políticas governamentais.

(5) O direito de greve foi retirado. (Soares, 1978).

Não há dúvida que a renda é muito concentrada no Brasil
(sempre foi) e que o grau de desigualdade aumentou depois
de 1964 (cf. Hoffman, 1972; Bacha, 1975 e 1977; Fishlow, 1972;
Soares, 1978L Uma grande polêmica instalou-se nos anos
1972/75. Não para saber se havia concentração da renda: to-
dos reconheciam o fato, mas a discussão era para saber se a
causa desta concentração era a concentração das facilidades
educacionais (Langoni, 1973; Malen e Wells, 1973) ou se era
uma conseqüência inevitável da industrialização (Baer 1978;
Singer, 1973); e se a pobreza tinha aumentado em termos abso-
lutos.

Segundo o IBGE, os 10% mais pobres da população, que
em 1970 detinham apenas 1,2% de toda a renda do país, viram,
seis anos mais tarde, a sua magra fatia do bolo definhar para
1%. Ao mesmo tempo que os 10% mais ricos, que já aboca-
nhavam 46,7% da renda nacional, ampliaram a sua participa-
ção para 50,4%. (IBGE, Indicadores Sociais/Tabelas Selecio-
nadas, 1979). Mensurada segundo o índice de Gini, a desigual-
dade de renda no Brasil é uma das mais altas do mundo. (Hal-
ler, 1978). Ainda segundo dados do Banco Mundial, os 5% mais
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ricos do Brasil recebem 36% da renda. Numa relação de 25
países, somente a Colômbia supera o Brasil (39,4). (ASR, June,
Vol. 44, n9 3, p. 406).

A desigualdade não aumentou somente em termos de ren-
da, mas também entre regiões. (Cf. Chaloult, 1977; Pimes, 1978.
Sobre' Disparidades Regionais), e a concentração fundiária é
também enorme. (Cf. Soares, 1978).

Desta forma, a sociedade brasileira dos anos 70 é extre-
mamente estratificada. 75% da população se encontram na
base da pirâmide (sobretudo camponeses e massas urbanas).
Os 25% restantes são compostos por uma reduzida classe mé-
dia e a classe dominante. (Haguette, T. M., 1977). Luciano
Martins resume assim o modelo pós-64: "o modelo exctui o
povo dos benefícios do crescimento; ele é autocrático; é de-
pendente de outros países, de multinacionais". (Martins, 1968).

(2) A nível da estrutura jurídico-política:

A estrutura política dos anos, 1964-76 teve as seguintes
características:

- O Estado dissociou-se totalmente da Nação; de
um lado existe um Estado Autoritário dirigido
por um punhado de indivíduos protegidos pelos
militares e o aparato militar e, de outro, a socie-
dade civil.

- A base do Estado é a burguesia internacional,
sobretudo industrial e financeira, e os militares,
além de uma classe de' tecnocratas.

- O poder é essencialmente urbano e industrial,
embora aliado à burguesia agrária. (Não houve
nem reforma fundiária nem reforma agrária
abrangente).

- O modelo econômico concentrador é desigual;
apoiou-se numa política repressiva que cortou
direitos civis e políticos, instituiu a censura dos
meios de comunicação, eliminou a participação
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política dos grupos não gratos da sociedade ci-
vil. Retirou o habeas-corpus, etc.

- O regime caracterizou-se por um bipartidarismo
formal e inoperante (embora o MDB tenha ga-
nho peso ao longo dos anos).

- O governo se exerceu na base de Decreto-Lei,
alijando o poder legislativo. A base de susten-
tação política do governo foi o Ato Institucio-
nal n9 5, de 1968.

- Houve uma centralização crescente e excessi-
va, que se manifestou nos seguintes aspectos:

diminuição do papel do poder legislativo;
fortalecimento do poder executivo;
dependência política (do Executivo) do Po-
der Judiciário; (Soares, 1978);
agonia do Federalismo, isto é, perda de au-
tonomia dos Estados e dos Municípios. (Cf.
Chaloult, 1978; PLAMEG 11,1979).
criação de uma burocracia centralizada e oni-
presente.

Há muitos indícios de que a corrupção de todas
as espécies não foi eliminada - muito pelo
contrário, talvez tenha aumentado, resultado
coerente com a falta de liberdade da imprensa
e do arbítrio ideológico.

- Decisões políticas fizeram com que os sucessivos
Governos militares não abandonassem por com-
pleto a massa da população em nome do desen-
volvimentismo. Eles implementaram uma série
de políticas visando a cobrir as principais neces-
sidades da população pobre: ex.: programas de
habitação (BNH), de previdência socal (FUNRU-
RAL). Mas a má qualidade dos serviços do INPS
e o esvaziamento gradativo do BNH de seus inte-
resses pelas classes baixas tiraram o impacto
destes programas. "Recursos aplicados nos pro-
gramas de baixa renda, destinados à população
que tem uma renda de 1 a 5 S. M., eram de 5,8
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milhões de cruzeiros. Isto representa somente
25% do terço reservado aos programas de inte-
resse social e somente 9% do investimento total
do BNH" (Portes, 1978).

(3) A Nivel da Estrutura Ideológica:

- A espantosa expansão do aparato do Estado depois de
64, proporcionando crescimento rápido a todo custo e a en-
trada decisiva do Estado na economia e a sua crescente par-
ticipação, fez-se acompanhar de uma ideologia de Estado de
tendência tecnocrata e burocrática. (Cf. C. Estevam Martins.
1975) .

A sociedade inteira foi submetida à ideologia do desenvol-
vimento, às vezes chamada desenvolvimentalismo. Esta ideo-
logia é atraente e tem um grande poder de rnobilização, mas
ao mesmo tempo ela desempenha outras funções importantes:
ela enfatiza a nação e oblitera as classes; destacando o cres-
cimento nacional, ela esconde a miséria e a estagnação da
classe baixa. (Soares, 1978).

Aliás, o crescimento econômico e' a repressão política e
social foram acompanhados pela criação de imagens slmbó-:
licas enfatizando o caráter nacional da arrancada brasileira, e
pedindo a participação produtiva e silenciosa de todos. Esta
propaganda utilizou-se de slogans como: Ame-o ou Deixe-o,
Brasil grande, Integração Nacional, campanha do operário pa-
drão, etc. A introdução da disciplina Moral e ctvice e Estudo
'de Problemas Brasileiros a todos os níveis. da escola vai neste
sentido.

No plano cultural houve uma repressão brutal aos criado-
res de definições (cientistas, teatrólogos, artistas, sociólogos,
romancistas, professores, etc.l, uma censura dos meios de co-
municação de massa e o controle da ciência. Estes mecanismos.
e outros levaram à generalização do medo e da autocensura.

Podemos resumir a caracterização da estrutura econô-
mica e jurídico-política do período 1964-1976, citando Demo
(1979) que após ter analisado as intenções sociais das políti-
cas governamentais e alguns indicadores de desenvolvimento
social, conclui:
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(a) t patente a dificuldalde de absorção da mão-de-obra
cor parte de nosso mercado de trebeiho, que se mostra ainda
profundamente distanciado das necessidades básicas da po-
pulação majoritária. Temos um mercado voltado essencial-
mente para uma minoria interna e dependente das pressões
econômicas externas. Apesar das melhorias verificáveis, a ta-
refa 'de criar novos e melhores postos de trabalho é um de-
safio extremo e até certo pomo dramático.

(b) Nosso mercado ~de trabalho se caracteriza, ainda, por
ser fortemente explorador de mão-de-obra ebundeme e bara-
ta, distanciando-se muito de um confronto relativamente pari-
tário entre o fator capital e o fator trabalho. Essa inadequa-
ção estrutural explica, pelo menos em parte, a floração ne-
cessária do mercado lntormet, o subemprego crônico caracte-
rizado por baixa remuneração, por excesso de trabalho, por
desptoteçêo lega", por desqualificação, e o desequilibrio pro-
fundo entre o dinamismo de absorção por parte Idos três seto-
res de economia. A impossibilidade de fixar o homem ao cam-
po vem dremetizede por um setor urbano já deseconômico
e inchado, enquanto que o secundário vive o atrito pungente
entre a necessidade de manter a industrialização tradicional
adequada ao homem desquetiticsdo abundante.

(c) ~ muito forte a concentração de renda, visível numa
pirâmide sócio-econômica de base, ainda muito ampla, estra-
tos médios pouco representativos na maioria dos casos, e es-
tratos altos excessivamente privilegiados. Embora não se
deva negligenciar o fato de que haja pirâmides de configura-
ção favorável em certas regiões e em certos subseiores de
economia e que a evolução temporet parece mostrar um rit-
mo apreciável de decréscimo dos baixos salários, a configu-
ração geral traduz ain1da uma imagem tipicamente subdesen-
volvida.

(d) O favorecimento do capital é extremamente maior que
o favorecimento do trabalho. Embora isto seja traço caracte-
rístico de qualquer sociedade, principalmente dentro do capi-
talismo, é preciso ter em mente que a viabílídade socia/l está
na proporção da capacidade de distribuir os privilégios de
forma menos desigual'. Está claro que o aumento da produ-

88 R. Ed. em Debate UFC, Fortaleza, 111(2): 67-104 - 1980



tividade reveste-se exageradamente mais em favor do empre-
gador do que a favor do empregado. Neste sentido, os dados
insinuam que o teor da repressão econômica na sociedade
está· em nível demasiadamente forte, podendo esconder uma
provocação constante a tensões sociais". (Demo, 1979, mi-
meog.).

c - 1976-80: CAMINHOS OU DESCAMINHOIS
DEMOCRATICOS

Este período poderá vir a ser um momento de transição
de um regime militar, autoritário, não participativo, para um
regime democrático, civil e participativo. Por enquanto, ele
é caracterizado oficialmente como sendo de Abertura demo-
crática lenta e gradual. Mas o retrocesso é sempre possível.
De qualquer forma a situação é tensa e o descontentamento
social crescente. Pesa sobre o país. uma sensação de desca-
minhos.

O momento caracteriza-se basicamente por uma renova-
ção política. O que predomina é o questionamento da estru-
tura política, repressiva e ideológica. O que houve?

Muitos analistas (Soares, 1978; Pontes, 1978; Bacha, 1978,
etc.) explicam a abertura pelo fracasso do modelo. de desen-
volvimento aplicado de 1964 a 1976. O milagre terminou subi-
tamente deixando transparecer as suas contradições internas
e externas. Isto provocou uma crise de legitimidade. Enquanto
o regime podia apresentar sucessos econômicos, ele gozava
de muita legitimação, sobretudo nas classes média e alta, nos
setores da burguesia industrial e comercial e de certas insti-
tuições como a Igreja, os juristas. e mesmo os próprios mili-
tares. Wallenstein (1974) lembrou que a questão da legitimi-
dade do Estado não é antes de tudo função da persuasão
das, massas, mas, em primeiro lugar, função da cooptação
das classes médias. A crise de legitimidade' retirou autorida-
de ao regime e deixou-o somente com o poder limpo e seco.
Duas alternativas se abriam:
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- Optar por um regime cada vez mais duro e re-
pressivo, ou

- Promover uma abertura controlada e dirigida, se
possível.

O segundo caminho é exigido pela população, em pri-
meiro lugar, setores da classe média (MOB, Igreja, Advogados,
intelectuais) e, em seguida, pelos trabalhadores de ponta (me-
talúrgicos), os trabalhadores de todos os matizes (professores,
peões da construção, trocadores de ônibus, etc.) até campo-
neses (os cortadores de cana em Pernambucol.

A situação concentradora da economia foi admitida, ofici-
almente, (11PNO, 111PNO), e o próprio Presidente declarou que
"o Brasil necessitava do desenvoivimento político, para realizar
o desenvolvimento econômico". A necessidade da participação
da Nação nos. affaires do Estado era desta forma reconhecida
ou tolerada.

Sob pressão da população e das forças de oposição, cada
vez crescente, realizou-se uma lenta desmobilização do apa-
rato autoritário:

- Renovação do Ato 5, da Lei 477, da Lei Falcão;
- Volta do habeas-corpus;
- Afrouxamento da censura;
- Anistia parcial;
- Ampliação do debate político, etc.
- E agora, eleições diretas de governadores.

O momento ainda não é democrático (regulamentação das
greves e dos sindicatos, limitações aos partidos, presença dos
senadores biônicos, retardamento das eleições municipais. e
prorrogação de mandatos, incerteza quanto a eleições popula-
res e do Presidente da República, restrições quanto à organi-
zação dos estudantes, etc, etc.). Mas espaços políticos são
conquistados.

Sobretudo o modelo econômico não foi rnodttlcado, embo-
ra se fale muito em política social distributiva e em programas
especiais para a baixa renda e as regiões mais pobres. As di-
ficuldades do modelo perduram e se aguçam: inflação galo-
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pante e incontrolada, dificuldades crescentes na balança de
pagamentos, importação de alimentos, infixação do homem ao
campo, salários baixos e desiguais, ameaça de recessão, al-
tíssimas taxas de importação em relação às exportações, pro-
blema de abastecimento das cidades em produtos básicos,
falta de emprego, alta taxa de desemprego, subemprego, im-
potência administrativa e financeira dos Estados e municípios,
disparidades regionais, etc., etc.

Assim, este período pode ser caracterizado sumariamente
por:

Uma movimentação ainda indefinida na esfera poll-
tica.

- Um desabamento da estrutura ideológica.
- Dificuldades crescentes na economia.

Esta conjuntura da estrutura da sociedade brasileira só
pode ter reflexos específicos nos indivíduos trabalhando na
SEC e na instituição como tal.

2.2 - A Situação Bducacional no Brasil pós-64
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De acordo com o objetivo do nosso trabalho. convém des-
tacar a situação educacional do País embora esquematicamen-
te. Nos anos 1964-80, a educação foi encarada:

- Como responsável pelo nível dos recursos humanos,
para fins de produzir um desenvolvimento econômico acelera-
do. Assim, ela é vista como um investimento econômico neces-
sário e rentável no crescimento econômico do país.

- Neste sentido, ela é orientada para o mercado capita-
lista e visa produzir (ou repor) uma mão-de-obra qualificada.
O sistema educacional visa a preparação de uma mão-de-obra.
Ela é domesticada aos interesses da produção capitalista.

- Nos anos 70. cresceu a visão da educação como res-
ponsável pela democratização das oportunidades. (Demo,
1979; Langoni, 1972).

Assim. para acompanhar o crescimento econômico do País
(fornecendo a mão-de-obra) houve: "(a) um esforço de univer-
salização do ensino, incidindo fortemente na redução do enet-



fabetismo e em aplicação crescente de recursos financeiros;
(b) um esforço de siemocretizeçêo das oportunidades de aces-
so ao ensino, através do incremento a formas de aprendizagem
não formal, como é o caso do ensino supletivo e do MObral, da
ampliação idas vagas do ensino. superior, da insti'1uição do cré-
dito educativo, etc.; (c) esforço de racionalização do sistema
de ensino, em termos profissionais, técnicos e administrativos;
na área administrativa, procurou-se o melhor aproveitamento
da capacidade instalada, sua methor gestão e um planejamento
de acordo com as necessidades regionais; na área técnica, foi
importante o investimento na melhoria da qualificação dos do-
centes e no incremento à atividade de pesquisa; na área pro-
fissional, direcionou-se o conteúdo dos recursos no sentido de
se aproximarem mais dos perfis ocupacionais, incluindo-se aí
também a busca de profissionalização terminar do ensino do
29 Grau". (Demo, 1979).

Não obstante tudo isto, a situação educacional do País é
absolutamente crítica. Muitos destes esforços ou ficaram no
papel ou não conseguiram os efeitos desejados. Acima de tudo,
a educação obedeceu aos mesmos critérios da economia:

- Intima e confessadamente vinculada ao merca-
no capitalista e, por isto, não criativa, inventiva e
crítica (Berger, 1976);

- Revestiu-se de um caráter repressivo em cima
dos professores, alunos e administradores e foi
até propagandistas. A nossa escola foi uma es-
cola sem liberdade. Ela foi habitada pelo medo.
E foi apolítica.

- Foi administrativa e financeiramente centrali-
zada. As universidades e secretarias de ensino
foram deixadas sem autonomia, meras. repas-
sadoras de decretos, normas, recursos financei-
ros, etc.;

- Acomodou-se às desigualdades sociais e talvez
tenham contribuído para fortalecê-Ias. (Cf. Soa-
res, 1978; Demo, 1979);
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- Visou a quantidade e não a qualidade. Isto foi
expressamente confessado pelo Presidente Fi-
gueiredo.

- Notou-se, contrariando o movimento do Estado
no setor econômico, uma retração do Estado e
um avanço da privatização do ensino.

Pois vejamos alguns indicadores. Destacamos o seguinte:

- O analfabetismo (de 15 a 69 anos) passou de
39,5% em 1960 para 22,8% em 1976. (Fracasso
do MOBRAL, sem falar que o MOBRAL visava
somente a leitura e a escrita e não a inteligência
situada).

- Em 1976, apenas 72,3% da população detinham o
19 Grau, 7,6% o 29 Grau e 3,7% o superior.

Este dado é significativo, quando é lembrado
que a remuneração do trabalho aumenta com o
grau da instrução. (Cf. Demo, 1979).

Demo, referindo-se ao aumento da matrícula a
todos os níveis da estrutura educacional, fala
em democratização. Faz-se mister notar que esta
democratização esconde uma elitização, quando
se observa o seguinte:

"A imobilidade social no Brasil é fortemente ajudada pela
desigualdade educacional. A educação, em vez de agir corno
niveladora de oportunidade, compensando em parte pela desi-
gualdade herdada de riqueza, renda, contatos, etc., separa mais
ainda as oportunidades das crianças pobres dos das crianças
ricas; os que gozam das vantagens mencionadas, recebem, em
adição, a vantagem de uma forte educação.

Mais de 41 % das crianças nascidas de pais com um alto
nível ocupacional, recebem uma educação secundária ou me-
lhor (comparado com 20% da população total); 1/3 delas vai
à universidade (contra 3% da população total); no outro extre-
mo, 78% das crianças nascidas de pais com baixo status não
terminam o primeiro grau e 1/3 não tem escolarização nenhu-
ma. Menos de 0,5% se dirigem à universidade, comparado com
32% dos nascidos no topo do nível ocupacional.
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2.3. - A Situação do Nordeste no Brasil de Hoje

Dado este quadro, um governo enfatizando a mobilidade
e a igualdade deveria concentrar seus esforços na educação
elementar. O rico já a tem ... mas. 1/3 daqueles nascidos po-
bres se beneficiaria dela... Em outras palavras, dado que
as crianças da classe média e alta já têm acesso ao primeiro
grau nas condições atuais, qualquer extensão da matrícula no
primeiro grau beneficiará as crianças de classe baixa, parti-
cularmente as crianças dos camponeses. Isto seria necessa-
riamente um efeito positivo na mobilidade social.

Mas estas não eram as intenções do governo militar: de
1964 a 1971, a matrícula no ensino primário cresceu somente
de 33%; a matrícula no secundário cresceu 145%; a matrícula
universitária cresceu 282% e a matrícula na pós-graduação
164%". (ISoares, 1978: 282-285). (V. também Langoni, 1973:
142; Pastore, 1977: 96).

r~ notório e indiscutível o atraso do Nordeste em relação
ao Brasil - embora muitos se esquecem que o Nordeste já
foi a região mais rica do Brasil e uma das mais ricas do mun-
do. Isto é de uma constante na história da humanidade: a po-
breza não se localiza sempre no mesmo lugar e nas mesmas
pessoas. Ela não é natural; ela é socialmente fabricada e cau-
sada.

Mas, o que é mais grave, é notório e indiscutível o fato de o
Nordeste ter piorado nos anos pós-64 e isto em relação a quase
todos os indicadores sociais e econômicos que se queira to-
mar. Prova deste consenso são os estudos recentes do BNB,
da SUDENE, o PLAMEG li, a união de vários deputados e se-
nadores nordestinos da ARENA e do MDB em defesa do Nor-
deste, defesa essa suportada pela imprensa nordestina (essen-
cialmente governista e conservadora) e pela classe empresarial
da região.

Pois vejamos alguns dados:
- Segundo um Documento Secreto da SUDENE apresen-

tado aos governadores do Nordeste, "apesar de abrigar 30%
da população brasileira, o NE fica apenas com 12% da renda
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nacinoal, com 6% da indústria de transformação, 11 % do con-
sumo de energia, 19% dos médicos, 12% das matrículas no
ensino superior e 7% da arrecadação federal. Além disso, 50%
dos analfabetos nacionais se concentram naquela área, e o
índice de mortalidade infantil é de 110 crianças por 1.000 ha-
bitantes". (Veja, 24/01/1979).

- Segundo dados da SUDENE, ainda há necessidade de
criação de pelo menos 11 milhões de novos empregos. Atual-
mente, o subemprego é estimado em 70% da população nor-
destina apta para o trabalho, e, neste ano, calcula-se que a po-
pulação de baixa renda seja constituída por nada menos do
que 2,2 milhões de famílias.

- Há ainda outro fator importante, malgrado todos os
sonhos industrialistas para a região: o peso da agricultura na
geração de renda nordestina é fundamental. O setor primário
contribui, em média, com 25% da formação do produto na
maioria dos Estados da região. Em alguns, essa participação
chega aos 50%. As atividades agrícolas absorvem 60% da po-
pulação economicamente ativa do Nordeste. (Documento da
SUDENE em Isto é, de 20/09/78).

A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de
1976, referente à região nordestina, mostra que:

- 50,4% das pessoas ocupadas do Nordeste rece-
biam menos de um salário mínimo contra 17,25%
para São Paulo; .:

- No Nordeste 29% das pessoas ocupadas rece-
bem de meio a um salário mínimo, enquanto que
em S. Paulo percentual idêntico é composto pelos
que ganham entre 2 e 5 salários;

- Em São Paulo tem 3,2 milhões de analfabetos,
para um total de 19,2 milhões de habitantes com
mais de 5 anos. No Nordeste, para uma popula-
ção de 27 milhões de pessoas com mais de cinco
anos, há 14 milhões de analfabetos. (Em Veja,
16/08/78).

Segundo Nílson Holanda, então presidente do Banco do
Nordeste:



"A estrutura da renda no Nordeste, por setores em 1970,
correspondia aproximadamente à estrutura da renda do Brasil
de vinte anos antes. De acordo com dados da última sessão
das contas nacionais da F. G. V., a participação da indústria
nordestina na formação da renda interna do setor industrial do
Brasil decresceu de 9,7% em 1949, para 7,5% em 1959, e 5,8%.
E a taxa de crescimento do Nordeste, no período 1968/73, foi
inferior à do Brasil ... Já no triênio mais recente (1975/1977),
por exemplo, o Nordeste apresentou uma taxa de crescimento
superior à do Brasil (7,4% ao ano versus 6,6% ao ano, em mé-
dia), a despeito do impacto negativo da seca de 1976". (Em
"O Desafio do Nordeste", Veja, 11/10j78).

O PLAMEG " apresenta a seguinte Tabela (Diagnóstico,
p. 62):

PERCENTAGENS
1949 1979 1970

43,8 34,0 15,8
8,3 10,3 15,2

47,9 55,7 69,0

100,0 100,0 100,0
36,6 40,2 19,5
15,3 14,4 15,1
48,1 45,4 65,4

100,00 100,0 100,0
24,4 19,2 10,2
26,0 32,6 36,3
49,1 48,2 53,5

100,0 100,0 100,0

ESTIMATIVA DA RENDA INTERNA, SEGUNDO OS SETORES
CEARA,NORDESTE E BRASIL

1949/59170.

ESPEClFICAÇAO

CEARA Agricultura
Indústria
Serviços

TOTAL
NORDESTE Agricultura

Indústria
Serviços

TOTAL
BRASIL Agricultura

Indústria
Serviços

TOTAL

- ~ ainda o PLAMEG " que nos fornece alguns indicado-
res de escolaridade da população para o Estado e para o País
como um todo (Ano 1970):

% de pessoas maiores de 10 anos sem
instrução . . 65 36
% de pessoas com 1 a 5 anos de estudo 27 49
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% de pessoas com mais de 6 anos de
estudo. . 8 15
% de alfabetização na faixa de 5 a 14
anos . . 24 49
% de alfabetizados maiores de 15 anos 45 66

Um editorial do Jornal O Povo (05/03/79) fala sobre
disparidades regionais e afirma:

- O Nordeste possui níveis per capita em torno de 50%
da média nacional ou inferiores a esta percentagem.

- Concomitantemente, constatam-se acentuadas. discre-
pâncias entre as aplicações de recursos de programas do Go-
verno no setor social. Enquanto o Nordeste possui 30% da
população e 51% dos analfabetos do País, participa com ape-
nas 10,7% nos gastos com educação e cultura.

- Na área de saúde, apenas 15% dos gastos globais do
Governo se destinam à região, muito embora as evidências su-
giram ter o Nordeste participação maior na população porta-
dora de doenças em geral.

Conforme um Editorial do Jornal O Povo (20/09/79),
com o título "Iniqüidade" e citando dados. apresentados pelo
Secretário da Fazenda, Sr. Ozias Monteiro:

"A União abiscoitou em 1978 nada menos que 60% da
receita pública, ficando 33% para os Estados e 7% para os
municípios. Por outro lado, as regiões Sudeste e ISul arrecada-
ram juntas mais de 80% do Imposto Sobre Circulação de Mer-
cadorias, ficando o NE com apenas 10,9%. Estes dados indi-
cam um elevado grau de subdesenvolvimento, mas sobretudo
o fato de que continuamos a financiar o progresso das regiões
Sudeste e Sul, sendo a primeira destas a grande privilegiada".
(64,3% do ICM). (Grifos. nossos).

Poder-se-ia continuar citando fontes (as mais insuspeitas)
e dados sobre o NE em relação ao Brasil como um todo. Mas
convêm pôr um ponto final e caracterizar o Nordeste:

- rÉ uma atrasada região, subdesenvolvida e abandona-
da em relação ao Brasil.

- Mais do que isto, é uma região que transfere constan-
temente mão-da-obra, matéria-prima e riquezas para o Sudeste
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desenvolvido num processo de colonialismo interno. Da mesma
forma que os pobres contribuem para a riqueza dos ricos, o
Nordeste contribui para a acumulação capitalista do Sul.

- Vários são os mecanismos através dos quais se efetua
esta transferência (Cf. Chaloult, 1978). O ICM é um dos prin-
cipais mecanismos. Também o é o fato de o Nordeste trocar de-
sigualmente com o Sudeste matéria-prima por produtos indus-
trializados.

- O sistema federativo parece ser também uma das cau-
sas deste colonialismo interno (Cf. Chaloult, 1978).

- A centralização exagerada, o enfraquecimento do le-
gislativo, dos Estados e dos municípios, e o esvaziamento da
SUDENE são outros mecanismos.

- Apesar disto, o Nordeste é o bastião eleitoral dos go-
vemos militares. Talvez isto também tenha contribuído para
alargar o abismo entre o Sudeste e o Nordeste: em política, é
mais importante atender aos inimigos do que aos amigos!

- O Nordeste continua assim, predominantemente agrá-
rio e terciário. O setor industrial continua insignificante.

Mas o Nordeste é ele mesmo cheio de disparidades e de-
sigualdades. Disparidades entre Estados, entre o setor rural
e urbano, entre classes; dentro de cada setor existe uma ex-
trema concentração de capital, terra, renda,etc. Desta forma,
o Nordeste é uma reprodução e uma vítima do capitalismo
dependente brasileiro. Só que ele é mais dependente e mais
selvagem porque mais. dominado e controlado.

3 - A DIAL-ÉTICA SOCIEDA<DEGLOBAL, SEC e INDIVfDUOS:
HIPÓTESES PARA UMA PESQUISA INSTlTUCIONAL (*)

Sendo essa a situação da sociedade global brasileira e
do Nordeste, a nível da estrutura complexa econômica, polí-
tica e ideológica, seria possível levantar hipóteses sobre o
comportamento da SEC enquanto instituição educacional e

(*) A pesquisa empírica baseada nas hipóteses expostas a seguir foi
realizada por Raimundo Hélio Leite e José Anchieta Esmeraldo Bar-
reto e seus colaboradores. Ver O Comportamento Institucional da
Secretaria de Educação do Estado do Ceará. Convênio SUDENE/
FCPC, UFC, Fortaleza, 1980.
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sobre as atitudes e o comportamento das integrantes da SEC?
Acreditamos que sim. De acordo com os pressupostos teóricos
e aceitos e rapidamente explicitados na introdução deste capí-
tulo, o comportamento da SECe dos indivíduos é influenciado
pela sociedade global, criando possibilidades, limites, atitudes,
transformações no sistema. Somente, obviamente, um estudo
empírico poderá confirmar ou informar as seguintes hipóteses:

Lembramos aqui o modelo operacional

IndivíduosSociedade

e t
Economia ./"'----~

Inst itu ições

(1) O binômio Desenvolvimento - desigualdade da socie-
dade global pode refletir na SEC criando:

- indefinições e contradições quanto à função da educa-
ção no Ceará e do papel da SEC: é provável que exista uma
variedade de objetivos contraditórios (pelo menos contraditó-
rios) e dissonância nas metas. Isto é suscetível de gerar per-
plexidade, desperdícios, um baixo nível de desempenho (per-
totmence), incongruência nas prioridades, paralelismo no pla-
nejamento e na execução, tensões e até conflitos na adminis-
tração, planejamento e organização.

- Mas talvez esta situação gere um difuso sentimento
de incompetência, confusão, indiferença e apatia, ver de inu-
tilidade dos esforços empreendidos.

- 'É de esperar encontrar visões divergentes e conflituo-
sas no interior da SEC, o que poderia ser positivo se for cana-
lizado democraticamente. Mas. isto é pouco provável tendo
em vista o ponto seguinte (2).

- O produto da SEC deve manifestar incoerência, estrati-
ficação e desigualdade.
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(2) A Estrutura Autoritária, concentradora, arbitrária e ideoló-
gica do poder na sociedade global pode refletir na SEC
criando:
- Uma organização centralizada, autoritária, pouco par-

ticipativa no processo de tomada de decisões, o que por sua
vez deve reforçar a apatia e os sentimentos de confusão, in-
competência e conflitos.

- Uma escolha arbitrária e ideológica no preenchimento
dos cargos o que, além de criar tensões internas, deve favore-
cer a mediocridade. .~ que aqui é de se esperar um acento
sobre as características adscritivas (família, influência, com-
patibilidade ideológica e pessoal, etc.) em detrimento das
características de merecimento, desempenho ou performance
no exercício da autoridade. Desta forma, a autoridade pode
não ~er legitimada e afirmar-se como poder. Obviamente isto,
por sua vez, cria apatia, mediocridade, conflitos pelo menos
latentes, desperdício na ação,etc.

- Tudo isto pode levar a um ambiente de trabalho neu-
rotizante e de grande desgaste emocional (talvez isto pudesse
ser medido pelo grau de participação e número de horas uti-
lizadas para assuntos paralelos e de caráter emocional e en-
contros informais).

- Desta forma, é de se esperar uma ação pouco racional
por parte da iSEC, apesar dos esforços de planejamento; deve-
existir nas pessoas uma percepção de que o planejamento é
política e de nada adianta. Então, resultaria um alto grau de
insatisfação profissional e um abismo entre o discurso (o dito)
e a prática e o não-dito.

- Uma ambivalência dos indivíduos em torno do binô-
mio medo-liberdade.

- .~ provável que o aparato formal (organograma, obje-
tivos, metas) e as regras (regimento, etc.) manifestem um gran-
de diferencial com a prática quotidiana.

- E que haja uma larga gama de motivações nos indiví-
duos que compõem a SEC, isto é, uma disparidade entre os
objetivos formais da instituição e os motivos confessados ou
latentes dos indivíduos que nela trabalham, o que implica em
ruídos e perda de eficiência.
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(3) A situação de abertura, afrouxamento e indecisão política
e econômica pode refletir-se na SEC:

- Através da manifestação mais ou menos clara de rei-
vindicações, de desejo de mudança, de insatisfação, de vontade
de participar, de crit'ca e de questionamento.

- No binômio medo-liberdade ainda presente deve co-
meçar a existir uma mudança de qualidade: do medo à liber-
dade.

- Isto deve criar ruídos e desperdícios no sistema, a
curto prazo;

- Os níveis salariais devem ser colocados em questão.

(4) A grande centralização financeira, administrativa e política
que acontece a nível federal, a total dependência dos Es-
tados e Municípios da União e o seu esvaziamento; a pe-
núria do Estado do Ceará pode refletir-se na SEC:

- Por uma estrutura financeira-administrativa limitada em
recursos, dependente de recursos externos para agir (externos
ao Estado), e de pouca autonomia e capacidade de executar
o planejado.

- Por uma pequena margem de autonomia em relação
às demandas políticas do Estado e do poder Executivo Federal
e Estadual.

- Pouca autonomia didático-científica e disciplinar:
- Por uma retribuição inadequada de seu pessoal além

de dificuldades para especializá-lo.
- Por um apadrinhamento no recrutamento e nas pro-

moções.
- Tudo isto deve dificultar exigências de qualidade e

cumprimento das mesmas.

(5) A situação da Educação no Brasil com sua distorção entre
o discurso e a realidade, suas disparidades, sua orientação
para o mercado, sua centralização a todos os níveis, suas
indefiniçõese sua marginalidade· relativa dentro do Mo-
delo pode refletir-se na SEC:
- Através de uma dicotomia entre o discurso da instituição

e o de seus membros e os resultados de fato obtidos.
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- Através de uma utilização propagandística e política
do sistema educativo preservando o status quo.

- Através de uma utilização propagandista e política
seu fortalecimento pela educação. Reproduções das desigual-
dades de oportunidade educacional entre a cidade e o campo.
a capital e as cidades, entre grupos e classes sociais.

- Através de um conteúdo escolar mais reprodutivo do
mercado do que crítico, conscientizador e criativo.

- Através de um fraco poder da Secretaria no conjunto
do executivo cearense;

- Não há dúvida que tudo isto deve reinforçar a medio-
cridade, o desânimo, o sentimento de ineficácia e a não parti-
cipação dos indivíduos trabalhando na SECo Também deve
agir sobre o clima geral no ambiente de trabalho. Deve frag-
_,mentar a SEC em grupos com objetivos e definições diferentes
sobre o trabalho a ser realizado.

- .~ possível que exista um desprestígio dos professores
e estudantes.

- r~ possível também que haja um avanço da privatiza-
ção do ensino e indefinições e tensões entre o setor privado e
público do ensino no Ceará.

A pesquisa empírica tentando verificar estas hipóteses
e/ou outras não deve esquecer de levar em consideração o
efeito de reinforçamento das variáveis uma sobre as outras.
Nem também a dialética entre a instituição como tal e os seus
membros. Isto obviamente aumenta a complexidade do estudo.
Mas qualquer modelo linear e univariado será incapaz de apre-
ender esta realidade.
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