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RESUMO 

A política educacional de Goiás no período de 1964 

a 1978 foi profundamente determinada pelo conjunto de medi 

das do Estado brasileiro após 1964. Estas medidas visaram 

criar as condições jurídico-institucionais que garantissem 

a continuidade e o aprofundamento da "estrutura de corte mo 

nopolístico da economia brasileira". Para tanto,mudanças de 

ordem política que redimensionaram as relações entre os PQ 

deres governamentais (executivo, legislativo e judiciário), 

entre os níveis de governo (federal, estadual e municipal) 

e principalmente entre o poder de Estado e a participação PQ 

pular foram necessárias. Neste conjunto se inserem as refor 

mas educacionais. Estas reformas procuraram ajustar a educa 

çao aos parâmetros do modelo econômico e às necessidades de 

Segurança Nacional, aparato ideológico do regime. Relegada 

a posições inferiores dentro do jogo econômico do país, a 

política nacional de educação tem provocado um declínio do 

nível de qualidade do ensino, assim como um descomprometimeQ. 

to do Poder Público para com a educação das classes popula 

res. 

A análise da expansao do ensino de 1 9 e 2 9 graus em 

Goiás evidencia o caráter discriminatório e elitista desta 

expansão. Estas características levam não só a deterioração 

da qualidade do ensino, mas também à frustração da própria 

política expansionista que se mostra incapaz tanto de absor 

ver a demanda por ensino de 1 9 grau, primário, principalmeQ. 

te, como de modificar o caráter de seletividade interno do 

sistema. 
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Entretanto, tanto a an~lise da expans~o como da or 

ganizaç~o administrativa do sistema de ensino goiano eviden 

ciam a utilizaç~o da pr~tica clientelística como caracterí~ 

tica administrativa principal, se bem que dissimulada por 

um discurso técnico racional. Esta pr~tica clientelÍstica é 
resultado do processo histórico de "submiss~o" da economia 

goiana aos centros hegem6nicos do Sudeste do Brasil. Sobre 

a base da economia agropecu~ria se estruturam as forças p~ 

IÍticas locais, em torno das oligarquias familiocr~ticas 

que exercem o poder na fiel cartilha da "política de coro 

néis". Assim, sob a intermediaç~o destas pr~ticas sio efeti 

vadas as medidas da política nacional de educaç~o em Goiis. 

E é esta relação, política nacional-política clientelÍstica, 

que conferE especificidade i política de Educaç~o no Estado 

de Goiás, tOl!~ando mais fácil atribuir ao clientelismo o fra 

casso da educação. 

XIII 

I 
I 
I 



j 

I 

1 

I 
I 

INTRODUÇÃO 

"Todo pensamento sai do nosso 

ventre, como o fio da teia. Ca 

da teoria é um acessório da 

biografia, cada ciência um br~ 

ço do interesse". Rubem Alves. 

Rubem Alves coloca ser difícil pensar para além da 

experiência ... "Os limites do nosso poço denotam os limites 

do nosso mundo". O meu poço, minha experiência como profi~ 

sional da educação em Goiás, determinou a escolha do objeto 

desta dissertação. 

O problema sentido por mim, primeiramente como al~ 

na e depois como professora em escola pública, era a elevada 

interferência de políticos profissionais dentro da escola. 

Esta interferência sentida na condução administrativa da es 

cola, refletia-se na qualidade do ensino uma vez que as re 

moções, transferências, licenças de professores, afetavam a 

continuidade de um curso. Por outro lado, percebia tamb~m 

que professores e demais funcionários da escola acomodavam

se e faziam uso de tais práticas como forma de se descompr~ 

meterem com o trabalho pedagógico, muitas vezes árduo e fi 

nanceiramente não compensador. Na minha concepção . ~ 

lngenua 

era a influência da prática clientelística na escola, a únl 
ca responsável pela decadência gradual do nível de ensino. 

Assim pensando, optei dentro do curso de pedagogia 



I 
I 
I 

I 

1 
j 

2 • 

pela habilitação Administração Escolar, numa tentativa de 

encontrar urna "fórmula mágica" para administrar com eficiê!!. 

cia a educação. A visão isolada e dicotomizada do problema, 

sobrepondo um estilo administrativo racional à urna prática 

tradicional e arcaica, tinha ressonancia na proposta gove~ 

namental de modernizar e racionalizar o setor da educação. 

Começo, entretanto, a questionar esta visão a partir 

do momento em que, corno Professora de Princípios e Métodos 

de Administração Escolar e Estágio Supervisionado em Admi 

nistração Escolar, tenho oportunidade de, procurando um a 

profundamento a nível da análise teórica e, confrontando es 

tas propostas com a rotina escolar, ir redimensionando o pr~ 

blema. Perguntava-me então, por que um regime que se,dizia mo 

derno e que utilizava corno justificativa de suas ações um 

discurso tecnocrático permitia a nível destas mesmas açoes, 

comportamentos contraditórios a seus discursos. 

Neste estágio, vejo-me diante da necessidade de es 

colher um terna para dissertação de mestrado. Estando tão or 

ganicamente ligado a mi~ o desejo, _ a ansia de procurar co~ 

preender um pouco mais a política clientelística no setor da 

educação em Goiás se imp8s corno urna necessidade intelectual 

/emocional. 

o curso de mestrado trouxe para a compreensao da e 

ducação, seu lugar e função na sociedade, um renascer. En 

tretanto, se as análises críticas que enfatizam os fatores 

econ8micos e a dominação de classe corno determinantes da re 

lação educação/sociedade me permitiram redimensionar a rel~ 

ção educação/sociedade, superando a concepção liberal da e 

ducação universal e igualitária e, seu viés economicista, 

de educação enquanto fator de desenvolvimento social, ainda 

deixavam irrespondidas algumas questões: 

Corno explicar a mudança de ênfase da política educ~ 

cional, em diversos períodos históricos? Só os interesses e 

con8micos e a divisão social de classes eram insuficientes, 

I 
I 

I 
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. -Ja que permanecem, em seu cerne, enquanto interesses e clas 

ses de um sistema capitalista. 

Como explicar a efetivação diferenciada da política 

de educação única nos di versos Estados do Brasil? Como e po!:. 

que em Goiás, os fatores clientelísticos continuavam estabe 

lecendo as regras de atuação na área da educação, se a poli 

tica de ensino é definida a nível de governo federal? 

Com estas dúvidas me propus a conhecer melhor a atua 

ção da Secretaria de Educação, após a institucionalizaçãodo 

Estado autoritário em 1964. Isto implicou em conhecer a Se 

cretaria no interior dela mesma para perceber como era po~ 

sível ser clientelística e técnica ao mesmo tempo, pois es 

ta era a imagem vendida sob o slogan administrativo: "Organi. 

zar para Educar Melhor". Também, a nível de planejamento a 

Secretaria difundia uma proposta sistêmica e utilizava de 

um jargão modernizante. 

Este estudo resultou no último capítulo desta dis 

sertação. Escrevê-lo, entretanto, deu-me a certeza da neces 

sidade de procurar para além da Secretaria as explicações 

para a forma como a política de ensino se concretizava em 

Goiás. Esta necessidade se acentua quando procuro, através 

de informações estatísticas, definir as características do 

sistema de ensino goiano, outra face da política de 

çao. 

educa 

A análise preliminar dos dados apontava para proce~ 

sos que ao mesmo tempo que respondiam aos comportamentos cli. 

entelísticos, afastavam-se bastante deles, tendo sua deter 

minação primeira nas medidas de pOlítica educacional insti 

tuídas pelo governo federal. 

Percebi, então, que o problema extrapolava a prãti 

ca clientelística local e se centrava na Educação enquanto 

dimensão da sociedade. A deterioração dos serviços de educa 

ção em Goiás é, portanto, resultado da institucionalização 
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do Estado Nacional autoritário e centralizador pelo Movimen 

to político-militar de 1964. Esta deterioração, que se manl 

festa em todo o país pelo descomprometimento ainda maior do 

Estado para com o ensino público das classes populares, ma 

nifestado na baixa qualidade do ensino, na incapacidade da 

rede em obsorver as demandas e na diminuição sistemática 

das verbas para a educação, se agrava em Goiás pelo cliente 

lismo da política local. política de Educação nacional e cli 

entelismo se fundtm e se modificam mutuamente, dando à polí 

tica de educação de Goiás, uma especificidade própria. 

Assim, duas situações se apresentavam para mim como 

determinantes da política de educação em Goiis: o próprio 

Estado de Goiás, através de seu processo histórico de estru 
r 

turação econBmico-política e o Movimento político-militar 

de 1964, que institucionalizou o Estado centralizador-moder 

nizante. Era a "mesclagem" deste Estado com as característi 

cas de um Estado oligárquico que muito me intrigava. Neste 

ponto percebo que o problema em que me propunha trabalharti 

nha uma amplitude tal, que deixava de ser um "problema" de 

dissertação, para ser um tema de análise do qual poderiam 

ser retirados vários problemas. Entretanto, o meu viés de p~ 

dagoga com conhecimentos limitados de história, sociologia 

e política impossibilitavam-me delimitá-lo melhor. Ao mesmo 

tempo fascinava-me, qual uma criança numa loja de doces, com 

a "gulodice" de abarcá-lo todo. Não consegui portanto, aba!!. 

doná-lo; ji estava por demais embriagada com a ansiedade de 

desvendá-lo um pouco. 

Assim, consciente das limitações que impunha ao tr~ 

balho, consequência das minhas limitações pessoais, partip~ 

ra estudar Goiás e o Movimento pOlítico-militar de 1964 no 

Brasil e em Goiás,assim como, as medidas que caracterizaram 

o Estado autoritário. Limito, então, o estudo ao período de 

1 9 6 4 a 1 9 7 8, não i n c 1 u in do n e s t e t r a b a 1 h o o p r o c e s s o de "d i s 

tenção" ou "abertura" política. 
• 

A limitação do neríodo não se aplica entretanto ao 
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conhecimento de Goiis. Fui procurar compreend~-lo atrav~s 

da g~nese histórica que define sua posição subsidiiria den 

tro do sistema capitalista nacional. Tamb~m para captar a 

continuidade do processo político, a anilise não se inter 

rompe em 1978. Efetivamente a "abertura" política só se faz 

sentir nos Estados da federação com as eleições de 1982. Pro 

curo então analisar a política de Goiis e a sua caracterís 

tica oligirquica, da sua estruturação nos tempos Coloniais 

ao último governo nomeado em 1979. Estes estudos constituem 

os dois primeiros capítulos d~ste trabalho e se apresentam 

como um quadro de globalidade onde situo a política de edu 

caça0. 

A anilise das medidas jurídico-políticas dos gove~ 

nos pós-64, dentre elas a política de educação, a anilise da 

expansão da rede de ensino, da organização administrativa e 

da política de pessoal docente da Secretaria de Educação de 

Goiis constituem os capítulos 111, IV e V desta 

dissertação:aanilise da política de educação em Goiis. 

Esta dissertação tem, portanto, a limiti-la sua pr~ 

pria abrang~ncia e extensão. Minha necessidade pessoal de 

buscar conhecer tudo que para mim se apresentava como dete~ 

minante, impôs esta limitação. As anilises aqui contidas não 

apresentam pois, a profundidade e o nível de verticalização 

que um problema mais delimitado permitiria. Entretanto, le 

vanta alguns veus que encobrem o concreto real, tornando sua 

manifestação empírica um simulacro de apar~ncia real. Seu 

valor esti portanto no desvendamento de fatos não apare~ 

tes que determinam o concreto-real, mas que estão dissimula 

dos por sua manifestação empírica. 

Seu outro valor esti em sistematizar, mesmo que de 

forma preciria e at~ certo ponto em um nível ainda descritl 

vo, informações sobre Goiis. O acesso a informações ~ ainda 

um dos maiores problemas enfrentados pelo pesquisador em 

Goiis. 
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Para a pesquisa dos dados secundários que realizei, 

muitas peripécias foram necessárias. Para ter acesso as in 

formaç6es e documentos da Secretaria de Educação, relaç6es 

"clientelísticas" de amizade foram largamente utilizadas. 

Isto quando os documentos já não haviam sido destruídos. 

Quanto aos dados estatísticos, as dificuldades foram malO 

res. Como Goiás não tem estatísticas próprias 1 o IBGE foi a 

fonte mais frequente, porém incompleta em relação a vários 

tipos de informaç6es. Sobre o Estado de Goiás, os trabalhos 

de pesquisas realizados pelos docentes das duas Universida 

des locais são praticamente tudo que se encontra sistemati 
zado. 

Assim, tal como diz o filôsofo, este trabalho saiu 

do meu ventre, como o fio da teia. Realizá-lo, foi, para 

mlm, a possibilidade de trilhar outros caminhos para além 
do meu "poço". 

1. A Unidade de Infonnaç6es da Secretaria de Educação foi criada no Go 
verno Irapuan Costa Júnior, 1975-1979 e só possui informaç6es a 
partir de 1975-1976. 



CAPfTULO I 

DO OURO À AGRO-PECUÁRIA: O PERFIL ECONÔMICO DE GOIÃS 

A premissa básica deste trabalho é considerar a edu 

cação como uma dimensão da sociedade. Portanto as questões 

da educação e, especificamente, a pOlítica de educação só p~ 

dem ser entendidas no contexto em que se situam. A análise 

da política de educação em Goiás implica, pois, para sua co~ 

preensao, a análise dos fundamentos econômicos e políticos 

da estrutura social do Estado, enquanto condicionantes es 

truturais da relação Estado/Educação em Goiás. 

Foi portanto minha preocupação estabelecer um qu~ 

dro de globalidade que me permitisse situar a análise da p~ 

lítica de educação no período em que ela é tomada neste tra 

balho. Considerando-se que a sociedade é uma realidade dinâ 

mica que se institui, se mascara e se legitima, num evoluir 

histórico, foi necessário recuperar a gênese dos fatores e~ 

truturais que explicam a sociedade goiana atual e, portanto, 

explicam sua política de educação. 

Assim, neste capítulo discuto o processo de desenvo!. 

vimento econômico e social de Goiás a partir de sua anexa 

ção ao sistema produtivo da Colônia brasileira até o aprofu~ 

damento desta inserção no mercado capi tal ista nacional na d~ 

cada de la. Restrinjo, por questões metodológicas, o conte~ 

do dêste capítulo ã análise do processo econômico, enquanto 

determinante último da estrutura social, sem contudo querer 

separá-lo do processo pOlítico, pois, ambos só são compree~ 

didos na totalidade do social. 
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1. ATRAÇÃO DO OURO: BASE DA OCUPAÇÃO DO TERRITORIO 
GOIANO 

O território que hoje constitui o Estado de Goiás 

foi adentrado por diversos tipos de expedições deste o pri 

meiro século de colonização do Brasil, partindo principal 

mente da Bahia, são Paulo e Pará, com a finalidade de explQ 

rar o interior na busca de riquezas minerais e captura de 

índios. Essas incursões de reconhecimento caracterizam-se 

.por penetrações esparsas, motivadas essencialmente pela ca 

ça ao índio, mão-de-obra escrava na grande lavoura, não fi 

xando portanto o homem ao solo. 

Com o descobrimento do ouro em Minas Gerais na ~lti 

ma década do século XVII (1690) e em Mato Grosso, com as Mi 

nas de Cuiabá em 1719, aguça-se o interesse dos paulistas 

pela região situada entre Minas, São Paulo e Mato Grosso. Pa 

lacin (1972, p. 15) aponta como razões imediatas para a ex 

ploração do território Goiano: 

1 9 - A necessidade de se buscar um caminho por ter 

ra para Cuiabá para substituir a longa e difícil via flu 

vial; 

2 9 - A crença popular entre os colonos da existên 

cia de ouro e prata nas serras e sertões do poente. Crença 

esta, apoiada numa teoria geológica renascentista, "que ex 

plicava estarem os veios de metais preciosos dispostos no 

subsolo em grande faixas paralelas ao equador, aumentando 

em densidade do leste para o oeste". As descobertas pelos 

espanhóis, de grandes riquezas no lado oposto dos Andes re 

forçava, consequentemente, esta crença; 

3 9 - O momento político favorável. Com o desmembra 

mento de Minas Gerais da Capitania de são Paulo constituin 

do-se em Capitania independente havia grande interesse dos 

paulistas em qualquer expedição que viesse alargar os limi 

tes reais da Capitania, especialmente mediante o descobri 
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mento de novas m1nas de ouro. 

Assim, sob o signo do ouro, inicia-se, na segundad~ 

cada do s~culo XVIII, o processo de ocupaçao do territ6rio 

goiano e sua inserção no sistema colonial. 

Na divisão regional do trabalho estabelecida no Br~ 

sil Colônia e fundamentada no "pacto colonial", Goiás, como 

os demais territ6rios de minas, deveria concentrar-se exclu 

sivamente na extração do ouro sem desviar esforços na prod~ 

ção de outros bens que poderia importar. Nesse sentido, en 

tão, estes territ6rios 1am se estruturando como territórios 

dependentes economicamente das Capitanias litorâneas, uma 

vez que tanto os alimentos como todas as outras mercadorias 

necessárias ã vida nas minas eram delas importadas. Consti 

tuÍam-se, assim, em "uma espécie de colônia dentro da colô 

nia" (Palacin e Moraes, 1975, p. 17). 

Por outro lado, o fluxo migrat6rio provocado pela 

mineração caracteriza-se por ser um fluxo grande, mas irre 

guIar e instável. Atraído pelo minério e a riqueza que ele 

corporifica, o mineiro não se fixa ao solo. Ele está onde 

se encontra o ouro e sua permanência está vinculada ã prod~ 
tividade das minas. Não havia portanto, nestes primeiroste~ 

pos de colonização, interesse em desenvolver uma produção ~ 

grícola e pecuária independente. Quase a totalidade do capi 

tal e da mão-de-obra concentravam-se na mineração. Apenas 

alguma agricultura de subsistência e uma pecuária pequena e 

extensiva coexistiam ao lado das minas, com a função subsi 

diária de abastecérem as áreas mineradoras não possuindo, 

portanto, expressividade econômica. 

Pelo caráter intinerante do mineiro, o povoamento 

de Goiás foi-se dando de forma irregular e instável. Várias 

povoações surgiram e desapareceram, acompanJlando o ciclo prQ 

dutivo das minas. Todavia, três zonas de povoamento podem 

ser distinguidas durante o s~culo XVIJI: uma no centro-Sul, 

no caminho para ~1inas e são Paulo; uma na região do rio To 
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cantins, que administrativamente se ligava à correição l do 

norte, e urna outra que abrangia a zona entre o Tocantins e 

os chapadões dos limites com a Bahia (Moraes e Pâlacin, 

1975). A concentração populacional da época se dava ao lon 

go das rotas de comunicação com outras Capitanias. Aproxim~ 

damente dois terços do atual Estado de Goiás encontrava-se 

ainda por ser colonizado, processando-se a sua ocupaçao nos 

séculos seguintes, XIX e XX, com a extensão da pecuária e 

da lavoura. 

2. O DECLíNIO DA MINERAÇÃO: GOIÁS DÂ OS PRIMEIROS 

PASSOS EM DIREÇÃO À FORMAÇÃO AGRO-PECUÁRIA 

Fugaz corno a pr6pria ilusão da riqueza foi o 
.. 

per1~ 

do minerat6rio em Goiás. Com sua decadência assiste-se a um 

processo de regressão à economia de subsistência e consequen 

te ruralização e isolamento das populações. Muitas das p~ 

voações surgidas com as minas definham-se ou desaparecem. A 

pecuária extensiva,que havia se desenvolvido em função do a 

bastecimento das áreas mineradoras ,foi a única atividade e 

conômica mais regular que evi tou o êxodo violento e promoveu 

a ocupação de novas áreas do interior goiano. 

Se por um lado a economia mineira nao alcançou em 

Goiás a importância que teve em Minas Gerais e que a carac 

terizou corno um dos "ciclos econômicos" do Brasil, seu de 

clÍnio acentuou tanto o isolamento em que se encontrava a r~ 

glao distante dos postos marítimos e dos mercados consumido 

res, corno a precariedade de sua base econômica estruturada 

sob o sistema mercantilista2
• A ausência de vias de comun1 

1 Correição significa a função administrativa exercida pelo poder j:!:!. 
diciário. Na época do Brasil-Colônia, pelo ouvidor. 

2. No apogeu aurífero, entre 1751 ã 1778, a produção atingia urna 'mé 
dia anual de uns 3 mil qui] os, atribuindo-se ao contrabando um va 
lor de 50% sobre o ouro declarado" (Cf. Alencastre, citado por 
Silva, 1982, p. 2). 
Segundo Bertran (1978, p. 38) entre 1700/70 Goiás contrubuÍa com 
15% do ouro produzido no Brasil. 
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-caça0 e transportes que possibilitassem reduzir as longas 

distâncias dos centros de comercialização - regiões litorâ 

neas - aliada à natureza semi-árida e pouco favorável à a 

gricultura de grande parte do território e, ainda, a inexis 

tência de um produto econômico básico e o imposto do dízimo 

tornaram praticamente impossível o desenvolvimento de urna a 

gricultura comercia1 3
• 

o alto custo que representava a manutenção da escra 

vatura, acentuado pela baixa produtividade das minas,induziu 

entretanto à prática de urna agricul tura de subsistência, que 

se não gerava divisas também não pagava impostos e diminuía 

significativamente os gastos com importaçao de víveres. Des 

se modo nascia em Goiás, urna prática agrícola doméstica e, 

ligada a ela de modo secundário, atividades artesanais de 

transformação dos produtos, corno os engenhos de cana-de-açú 

car, as fiações e tecelagens. Esta economia agrícola fecha 

da e de subsistência teve um papel definido no período de 

transição entre a economia mineradora e a pecuária comer 

cial. Além de supridora de alimentos básicos, esta agricul 

tura gerou um pequeno excedente que transformado em ~ercadQ 

rias permi tiu a importaçao, ainda que pequena, de gêneros es 

senciais corno o sal, a pólvora e o ferro. A roça de subsis 

tência foi então o suporte necessário ao desenvolvimento e 

sustentação da pecuária enquanto atividade economica princi 

paI, mas não expressiva. 

Iniciada corno atividade secundária durante a minera 

çao a pecuária passa a desenvolver-se lentamente, motivada 

pela existência de vastas pastagens naturais e pela capaci 

dade auto-transportável do gado e solidifica-se corno ativi 

dade econômica básica na metade do século XIX. 

3 o transporte por carro de boi e por tropas, por sua lentidão, difi 
cultavarn enOll'IBrrente o transporte de bens perecíveis, ao mesmo 
tempo em que encareciam sobremanei ra a mercadoria, colocando-a em 
posição desfa\'orável no mercado consumidor e reduzindo a :nargem 
de lucro dos produtores. Ver Si 1 va, 1982, p. 109 e llO e nota 23. 
Sobre o dízimo ver Palacin, 1972, p. 148 e seguintes. 
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E importante frisar, porém, que apesar de ter sido 

o comércio da pecuária o único de certo vulto durante todo 

o século XIX, esta atividade entretanto foi modesta devido 

i inexpressividade econ6mica de Goiás e o caráter marginal 

que este assumia no sistema agro-exportador em que se funda 

mentava a economia brasileira no perÍod0 4
• Há que se consi 

derar, ainda, que tanlo o caráter do comércio do gado empe, 

gerador de medíocres divisas, como o tipo mestiço do rebanho 

goiano, de qualidade inferior ao rebanho do sul, engordado 

também em pastagens inferiores (campos limpos e cerrados) 

tiveram papel importante na indefinição do papel econômico 

da pecuária goiana e seu caráter marginal no abastecimento 

internos. 

o significado histórico da pecuária goiana no sécu 

lo XIX deve ser buscado, pois, não em suas possibilidades ~ 

con6micas, uma vez que não teve condiç6es de cumprir funç6es 

definidas dentro da dinâmica da economia nacional, mas sim, 

no papel que cumpriu na solidificação do território como e 

lemento de fixação do homem e ocupação de novas áreas. 

Duas frentes de migração podem ser destacadas duran 

te o século XIX: - "a do Nordeste, representada por criado 

res e rebanhos nordestinos, que, pelo São Francisco se esp~ 

lharam pelo oeste da Bahia, penetrando nas zonas adjacentes 

de Goiás. O arraial dos Couros (Formosa) foi o grande cen 

tro dessa via - a de são Paulo e Minas Gerais, que, através 

dos antigos caminhos da mineração, penetrou no território 

goiano, estabilizando-se no sudoeste da Capitania" _~(Doles 

et allii, 1978, p. 8). 

Segundo .Moraes e Palacin (1975, p. 58) nas três primeiras décadas 
do século XIX regj strou-s~ lUTIa eÀ'Portação anual superior a 20.000 
cabeças de gado vacum, alem de muares. Em 1870, seglmdo Silva 
(1982, p. 8) os direitos cobrados sobre a exportação do gado con 
tribuÍam com 1/3 da renda pública. -

5. O gado goiano era constituído principalmente de curraleiros. Somen 
te em 1890 é introduzido na região, o tipo zebu (EIAP, s. d. ~ 
p. 7). 
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Existem, entretanto, outros estudos que apontam o e~ 

tremo norte goiano como região de intensa migração "já no 

primeiro quartel do século XIX" (Bertran, 1978, p. 60). O 

norte foi ocupado principalmente por tropeiros do Pará e Ma 

ranhão, em busca de novas pastagens para o gado. 

Todavia, "o espaço compreendido ao norte do Mato 

Grosso de Goiás entre os vales do Araguaia e Tocantins, pe~ 

manece muito pouco povoado até quase a metade deste século, 

apesar dos programas de estímulo ã ocupação" (Silva, 1982, 

p. 8) (Mapa I). 

A fase pecuarista solidifica, pois, uma tendência já 

demonstrada desde o início da mineração. A ocupação se prQ 

cessa de modo significativo na porção sul do território. E~ 

ta tendência é explicada por alguns historiadores goianos 

como resultante dos fatores: dificuldades de comunicação e 

transporte para os territórios limítrofes ao norte devido a 

distância e aos rios; os índios ainda hostis e a natureza 

semi-árida do solo na porção norte do território; e ainda, 

se bem que secundariamente, a localização de Vila-Boa, capi 

tal e centro administrativo, no centro-sul do territóri0 6
• 

As poucas povoações do norte ficavam,pois,praticamente aba~ 

donadas pelos governos de Goiás o que motivou uma rebelião 

separatista em 1821. 

O insulamento do norte e sua consequente nao inte 

graçao no esquema economico administrativo do Governo do 

Sul do Estado pode ser também apontado como um dos entraves 

ao desenvolvimento da pecuária goiana no século XIX. 

Este insulamento impediu um maior intercâmbio com o 

Pará que, segundo afirma Doles. et allii (1978), poderia ter 

representado muito para ~ expansão comercial de Goiás. Ap~ 

sar da similaridade existente entre os produtos goianos e 

6. Ver principalmente; Moraes e Palacin (1975), fules et allii (1978). 
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paraenses, o gado goiano interessava ao governo do Pará,se~ 

pre às voltas com problemas de abastecimento interno de car 

ne, visto que dispunha apenas de Caviana e Marajõ como cen 

tros abastecedores. Houve inclusive períodos em que esse cQ 

mércio teria sido altamente lucrativo. Um deles ocorre qua~ 

do da Cabanagem no Pará, que tendo sua vida econômica pratl 

camente paralizada poderia ter sido abastecido por Goiás. O 

outro, com o apogeu da expansão da borracha, em fins do sé 

culo XIX, que provocou um grande afluxo populacional para a 

Amazônia. Entretanto, estes acontecimentos não alteraram o 

quadro da produção e do comércio goiano que,isolado,não foi 

capaz também de se beneficiar dos influxos favoráveis à ex 

portação, marginalizando-se do comércio exterior via Pará. 

As comunicações com o centro-Sul do Brasil através 

dos velhos caminhos de Minas e São Paulo, se bem que mais 

intensas e regulares que as do Norte, enfrentavam também di 

ficuldades, seja pela precariedade das vias terrestres, se 

ja pelo alto custo do transporte por tropas. Estas dificul 

dades se acentuam, entretanto, com a separação em 1840 do 

território de Goiás das áreas que hoje constituem o Triãng~ 

lo Mineir0 7
• Essa ruptura significou para Goiás a perda de 

acesso ao mercado final de são Paulo principalmente, e do 

Rio de Janeiro. Os produtos goianos de exportação em dire 

çao ao Sul passaram, então "a serem reelaborados em Minas Ge 

ra~s, possibilitando a montagem de um sistema especulativo 

calcados nos estoques de produtos goianos e matogrosse~ 

ses ... " (Bertran, 1978, p. 59), Como território cêntrico o 

Triângulo Mineiro constitui em relação a Goiás, um ponto de 

ruptura e consequentemente, um centro inevitável de comércio 

e intermediações. Em relação a Minas Gerais, contudo, passa 

7. Além da morte de animais e do -rebaixamento do preço da venda devida 
a perda de peso nas viagens, Doles· (1978, p. 91) traz uma afir 
mação de Visconde de Tmmay, feita em 1870, em relação ao "exor 
bitante imposto de 1$000 que por cada rez paga o boiadeiro para 
poder fazel-a atravessar a nado o rio Parana.l}yba, divisa de Gor 
az com }1inas Gerais". 
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a representar o eixo fundamental de ligação direta com o Ma 

to Grosso e o Oeste brasileiro. 

A agricul tura e a pecuária, enquanto ati vidades pri!!. 

cipais do século XIX não conseguem tirar Goiás de sua inex 

pressividade economica. Enquanto atividades produtivas são 

insuficientes e ao mesmo tempo prejudicadas pelas questões 

estruturais que determinam a situação periférica da econo 

mia goiana, abastecedora das regiões 1 imÍtrofes. Como bem se 

expressa Silva (1982, p. 9): "estruturalmente continuam fun 

cionando como fatores limitativos ã expansão da economia 

goiana, a depend&ncia de estímulos externos, a falta de 

meios de transportes, a frágil vinculação interregional e 

. intra-regional, as dimensões reduzidas do mercado interno, 

a distância dos portos marítimos. Conjunturalmente acentua 

vam a marginalidade econômica de Goiás: a baixa produtivid~ 

de do trabalho na agricul tura e na criação de gado, o arcaÍs 

mo dos métodos de produção e o consequente caráter extensi 

vo das formas de exploração, a permanente carencia de bra 

ços para o trabalho resultante das baixas densidades demo 

gráficas e da disperssão da ocupação populacional", 

Goiás permanece,assim, um vasto território reduzida 

mente povoado, com poucas aglomerações urbanas, caracteriz~ 

do pela ruralização e dispersão populacional, carente de um 

sistema de transporte, comunicação e comercialização. A prQ 

pria economia pecuária, extensiva e predatória, acentua tais 

defici&ncias. Ao concluir-se o Império, Goiás apresenta,pr~ 

ticamente as mesmas características que apresentava no inÍ 

cio do século XIX: economia de excedente, baixa densidade 

demográfica, isolamento e descapitalizaçã0 8
• 

8. Em 1900 a população de Goiás era de 255.248 habitantes, com uma den 
sidade de 0,40 hab/Km2

• Em relação ã população brasileira, repre 
sentava 1,46% do total desta (Doles..; et allii, 1978, P.ló). Ei1 
tretanto, se tomanTlOS como ponto de referência o cresêimento de 
mocráfico do Est8do, \-erC'Hlos que foi bastante significativo: 59% 
entre 1872 ã 1900. (Cf. Silva, 1982, p. 100). 



I 
I 

17. 

A pecuarla extensiva, entretanto, cria condições p~ 

ra a formação das grandes propriedades rurais, alicerces ma 

teriais do coronelismo em Goiás. Enquanto classe detentora 

da terra -meio de produção - os proprietários rurais esten 

deram seus domínios aos outros níveis da sociedade e firma 

ram-se como detentores de poder com base no Pacto Oligárqui. 

co Coronelista. No próximo capítulo discuto o processo de 

formação e consolidação das forças políticas locais. Por a 

gora é importante reter, apenas, a importância da pecuária 

como alicerce econ6mico-social do Estado, apes&r de sua in 

capacidade de gerar excedentes significativos. 

3. A ESTRADA DE FERRO E O INfcIO DA AGRICULTURA CO 

MERCIAL EM GOI~S 

A expansão cafeeira, no centro-sul do país, no inÍ 

cio deste século, ao mesmo tempo em que criava uma crescen 

te demanda, por alimentos,destinados ao abastecimento inter 

no, subordinava o aumento e a diversificação da produção a 

grÍcola à abertura de novas áreas à agricultura. O aumento 

da fronteira agrícola trouxe, necessariamente, a expansão da 

rede ferroviária, cuja implantação fazia-se essencial à rei 

teração da "vocação agrícola" do Brasil e ã afirmação de 

seu papel na divisão internacional do trabalho. Assim, como 

prolongamento das estradas do café chegam em 1911, ao Sul 

do Estado, os trilhos da Estrada de Ferro Goiás 9 • 

Todavia, se por um lado a estrada de ferro signifi 

cou facilidade de acesso aos mercados do centro-sul, por o~ 

tro não pode ser conferido a ela um papel de integração eCQ 

n6mica. Seu papel foi apenas o de via de penetração, in te 

grando territorialmente o Estado de Goiás ao centro-sul do 

país, principalmente a Minas Gerais e São Paulo. 

--------

9. Sobre a estrada de ferro em Goiás ver j~raújo, lSJ74 e Silva, 1982 
Cp. 97 à 130). 
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A chegada da ferrovia vai beneficiar principalmente 

a pecuária, permitindo a Goiás participar em nível mais van 

tajoso do comércio interno de carnes. O sistema de criação 

extensiva foi sendo substituído na região por fazendas de 

cria e recria, que mesmo contando apenas com pastagens natu 

rais, passaram a ser subdivididas em "retiros" que possibi. 

litavam o rodízio e a seleção de raças. Matadouros e char 

queadas foram-se estabelecendo nas cidades próximas à ferro 

via, como CataI ão, Pi res do Rio e Ipameri. As s im, o gado vi!!. 

do de locais mais distantes era engordado nas fazendas da 

região e ali mesmo abatido. Não obstante estes matadouros 

terem se tornado centros exportadores de charque para todo 

o país, em especial para Minas e são Paulo, o comércio do 
~ 

gado em pe ainda era a atividade comercial mais importante 

do Estado. Em 1920 a recebedoria de Itumbiara, por onde pa~ 

sava o gado em direção às invernadas paulistas rendia 547 

contos de réis contra 400 contos da recebedoria da Estrada 

de Ferro (Bertran, 1978, p. 102). Esse comércio era altamen 

te desvantajoso para Goiás, uma vez que as longas distân 

cias percorridas pelo gado até os centros de engorda pauli~ 

tas, principalmente Barretos, provocavam o emagrecimento e 

consequente desvalorização do gado goiano. Além disto, esta 

forma de comércio estava sujeita também a vários outros fa 

tores, que a tornavam ,altamente arriscada, dos quais são e 

xemplos as epidemias, as variações climáticas e as facilid~ 

des de contrabando. Desta forma, apesar da importância do 

gado na economia goiana (dados de Silva (1982, p. 13) falam 

que o gado responde em 1920, por quase 50% da exportação de 

Goiás e 27% da arrecadação total do Estado) a pecuária, en 

quanto atividade produtiva, não conseguiu superar no .. 
perl~, 

do, sua condição subsidiária em relação à pecuária nacional. 

A agricultura, na realidade, não sofre modificações 

expressivas com a chegada da estrada de ferro. À excessão do 

período compreendido pela lª guerra mundial, quando varIOS 

produtos goianos que não se encontravam na pauta de exporta 

çao passaram a ser exportados, corno o algodão (1917), a ba 

nha derritida (1917), o café (19]9) e o feijão (l9l7),some!!. 
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te a cultura de arroz tem um papel significativo no desenvol 

vimento da agricultura comercial em Goiás. 

A explicação deste fato pode ser encontrada na com 

binação de vários fatores. A própria expansão cafeeira, que 

acelerou o processo de ocupação de novas áreas necessárias 

i produção de alimentos e promoveu a expansao da rede de 

transportes indispensável i integração física destas reg~ 

ões, foi uma condição importante, mas não suficiente. Ela 

por si só não dá conta de explicar a retração dos outrosprQ 

dutos e o desenvolvimento da cultura comercial do arroz. E 
preciso buscar estas razões no estágio de desenvolvimento 

das forças produtivas locais. 

o baixo custo da terra goiana que por um lado faci 

litava a posse da terra a pequenos lavradores, aliviando as 

tensões criadas pela grande concentração nos centros cafeei 

ros, sem contudo comprometer a estrutura fundiária estabele 

cida, por outro dificultava a utilização agrícola dessas ter 

ras 10. O ba ixo valor encareci a sobremanei ra a ut i 1 i zação prQ 

dutiva do solo. O custo da mão-de-obra necessária ao prep~ 

ro agrícola de um hectare incorporava valores de cinco a dez 

vezes superiores ao preço da terra. A própria demarcação o~ 

çava-se em quatro vezes superiores ao mais aI to valor de ven 

da da terra, encarecendo sempre mais i medida que se dista~ 

ciava da capital, Vila Boa (Bertran, 1978, pp. 99-100). 

Nessas condições, o processo de produção agrícolap~ 

ra se desenvolver precisava de um produto cujo cultivo e, 

especialmente, mercado, garantissem a estrutura financeira 

e comercial necessária a sua produção. O arroz oferecia 

10. Silva (1982, p. 100 e 111) traz informações sobre as alterações 
dos preços das terras devolutas efetuados pelo governo goiano 
entre 1827 ã 1923, como resposta i grande procura desencadeada 
com a introdução da estrada de ferro. Bertr3n (1978, p. 97) ~ 
firma que em 1920 Goiás e Acre possuiam as terras mais desvalo 
rizadas do país. 
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essas condições. Seu cultivo nao exigia nem técnica nem ter 

ra especial, sendo possível sua produção em cerrados, utili 

zando-se apenas da estação natural das chuvas como reguladQ 

ra dos períodos de plantio e colheita. E ainda, as crescen 

tes tarifas de importação, impostas sobre o arroz pelo gQ 

verno brasileiro a partir de 1896 e que chegam a< atingir 

mais de 50% do preço no atacado durante a lª Guerra Mundial, 

asseguravam também à cultura do arroz as condições básicas 

a sua produção em Goiás (EIAP, s.d., p. 9). 

Desta forma, na década de 1920-30 o arroz de sequel 

ro 11 começa a ser cultivado nas regiões do vale do ParanaÍ 

ba (porção meridional de Goiás, fronteiriça ao Triangulo Mi 

neiro e via de comunicação com o centro-sul do País através 

de estradas de rodagem) e do Mato Grosso de Goiás (região 

de matas que uma vez derrubadas transformavam-se em excelen 

tes terras de cultura e que, pela fertilidade de seu solo e 

o baixo custo da gleba, foi uma das mais procuradas pelos e~ 

cedentes populacionais de Minas e de toda região cafeeira). 

Produzido em pequenos estabelecimentos através de técnicas 

agrícolas primitivas, a produção goiana de arroz atinge no 

quinquênio 1928-32 a média de mais de 1 milhão de sacas de 

60kg, representando mais ou menos 6% da produção brasileira 

que na época era de 17 milhões de sacas (EIAP, s.d., p. 9). 

o papel da estrada de ferro,enquanto instrumento de 

expansão da economia goiana, é confirmado por informações da 

rede ferroviária que demonstram ser a estrada de ferro de 

Goiás a única das subordinadas ã Inspetoria Federal de Es 

tradas de Ferro que, em 1925, dava saldo regular (Silva, 

1982, p. 112). Sua importancia não pode ser contudo super

dimensionada. Seus efeitos imediatos se ligam à expansão da 

11 Denominação dada ao arroz cultiyado em Goiás, sem processos de· i!. 
rigação, aproveitando a estação natural das chuvas para plantio 
e colheita. 
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~ 

fronteira rural, possibilitando o surgimento de novos nu 

c1eos populacionais, com o consequente aumento da população 

goiana que entre 1900-1920 apresenta um crescimento anurude 

3,5%, contra 2,7% da média anual da população brasileira 

(Silva, op. cit, p. 124). Este crescimento é entretanto lo 

calizado na parte meridional do Estado, atingida pela estra 

da de ferro e consequentemente afetada pela especulação imQ 

biliária, que se firma como centro econômico de Goiás. A ta 

bela I, retirada de Silva (1982), mostra como 14 dos maio 

res municípios goianos localizavam-se nestas regiões. 

Na realidade, a penetração da estrada de ferro que 

se dá em rÍtmo lento e cobre uma pequena extensão do Esta 

do 12 , nao foi condição suficiente para superar a retração 

comercial em que se encontrava Goiás: mercado periférico 

fornecedor de alimentos básicos ao consumo interno, de áreas 

limítrofes, sujeito às oscilaçoes e instabilidades decorren 

tes dessa situação. Mas, foi condição necessária à incorpQ 

ração do Estado de Goiás na dinâmica do mercado capitalista 

nacional. 

4. A "NARCHA PARA O OESTE": A INSERÇÃO DE GOIÁS NO 

MERCADO CAPITALISTA NACIONAL 

~ 

A comercialização dos produtos goianos e intensifi 

cada a partir da década de 40. Neste período, com a polÍti 

ca da ":f\1archa para o Oeste", na parte meridional do Estado 

são abertas rodovias, regulamentado o comércio de terras de 

volutas e prosseguidos os trilhos da estrada de ferro que 

em 1935 atingiu Anápo1is, ponto de comercialização dos pro 

dutos da região do Nato Grosso Goiano. Em todo o Estado, foi 

sem dúvida a região do Nato Grosso de Goiás a que sofreu 

12 Entre 1911, in1cio da construção das linhas em território goiano à 
] 951, inauguração do trecho entre LC'opo1do de Rulllões, Goiânia 
e a estação de Campinas, até hoje ponto final, a ferrovia cobre 
uma extensão de 435 Km. 
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TABELA I 

GOIÃS - MUNICrPIOS DE MAIOR POPULAÇÃO - 1920 

MUNICrPIOS POPULAÇÃO REGIÃO 

Catalão 38.574 Sul 

Boa Vista do Tocantins 25.786 Norte 

Morrinhos 24.502 Sul 

Goiás 21.223 Mato Grosso 

Ipameri 19.227 Sul 

Pedro Afonso 18.971 Norte 

Anápo1is 16.037 Mato Grosso 

Formosa 15.636 Centro-Norte 

Corumbá 14.636 Cen tro-Norte 

Porto Nacional 14.120 Norte 

Pouso Alto 13.714 Sul 

Jaraguá 13.508 Mato Grosso 

Curra1inho 13.376 Mato Grosso 

Rio Verde 12.661 Sudoeste 

Bonfim 12.621 Sul 

Santa Luzia 12.461 Sul 

Taguatinga 12.140 Norte 

Corumbaíba 10.652 Sul 

Santa Cruz 10.584 Sul 

Jataí 10.010 Sudoeste 

Outros 181.490 

FONTE: Recenseamento Geral do Brasil, 1920. 
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maiores transformações no período. 

Estas transformações provocadas pelo incremento da 

política oficial de colonização, que atingiu não só Goiás, 

tem sua explicação na implantação de um novo modo de acumu 

lação que implicava na destruição das regras do jogo da eco 

nomia agro-exportadora e na criação de condições que possi 

bilitassem a expansão das atividades produtivas de base ur 

bano-industrial. Dentro destas condições o sub-setor agrícQ 

la destinado à produção de alimentos para consumo interno de 

sempenhou papel importante. 

A "Marcha para o Oeste" ao mesmo tempo em que deslQ 

cava para regloes mais distantes um grande contingente pop~ 

lacional, desafogando as zonas urbanas do Centro-Sul do país, 

assegurava, através da produção de alimentos, o abastecimen 

to das áreas em processo de industrialização, assim como g! 

rantia o fornecimento de matéria-prima industrial. A OCUP! 

ção de novas areas e sua utilização produtiva permite ao e 

mergente capital industrial manter baixo o nível de reprod~ 

ção da força de trabalho, assegurando ao mesmo tempo condi 

çoes de acumulação na agricultura, garantidas pelas rela 
-çoes sociais tradicionais de trabalho. 

-A ocupaçao do Centro-Oeste foi patrocinada pelo Es 

tado, através do Governo Federal e Estadual, que, apresenta~ 

do-a como urna questão de "segurança nacional", defendia a 

conquista da Amazônia via interiorização progressiva. 

A inserçao de Goiás no movimento da "Marcha para o 

Oeste" se dá de forma concreta com a criação da Colônia A 

grícola Nacional de Goiás (CANG) em 1941, na região do Vale 

do São Patrício, onde hoje se localiza a cidade de Ceres. 

In tensa propaganda ofi cial incent i vou a mi graçao que 

no decênio 1940-1950 atinge a taxa de 23,2 em relaçao a 

18,8 do decênio anterior (Rabelo, 1975, p. 57): De carater 

fundamentalmente rural, caráter aliás que se preservará até 

a década de 60, esta migração constituiu-se de lavradores 
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sem terra que atraídos pela promessa de possuirem um pedaço 

de chão vieram para Goiás. 

A proposta social da Cang não chega realmente a se 

efetivar. O estudo de Dayrell (1974, p. 141) mostra que "a 

Co16nia fracassa pelas dificuldades de 8plicação do projeto 

inicial, assumindo, entretanto, a função de área de ocup~ 

ção pioneira, até ser absorvida pelo sistema economlCO na 

cional". De fato, a Co16nia pouco significou em termos de 

mudanças nas relações de propriedade e nem poderia ser dife 

rente. Além da área total da Co16nia, 44.500 hectares, re 

presentarem muito pouco em relação a área do Estado de Goi 

ás, 642.036Km 2
, as dificuldades financeiras e administrati 

vas da Co16nia assim como a fertilidade do solo logo coloc~ 

ram a região acessível a especulação. Em 1972, segundo in 

formação de Dayrell, o número de minifúndios na região havia 

passado de 3.543 existentes em 1954, para 1.774, encontran 

do-se inclusive propriedades com mais de dois mil hectares. 

A proposta governamental e sua intensa propaganda 

promovem, apenas, segundo Carneiro (1982, p. 83) "uma mudan 

ça espacial da força-de-trabalho, sem alteraçoes substan 

ciais da sua condição social, com a reprodução de meeiros, 

parceiros e assalariados em Goiás". A resposta ao problema 

de abastecimento dos centros urbanos é conseguida com o as 

sentamento de estabelecimentos camponeses 13 ~ 

em areas a serem 

desbravadas, -preservando desta forma a estrutura agrária do 

País e do Estado. 

Em termos econ6micos entretanto, a Co16nia cumpre 

sua função. Já em 1946, com apenas 30% da área total cultiva 

13. O termo camponês neste trabalho é utilizado para identificar o tr§:. 
balhador rural em geral, que em contato direto com a terra, tem 
nela sua atividade produtiva principal. Estabelecimento campo 
nês é pois o pedaço de terra pertencente ãquê1e que nela traba 
lha diretamente. 
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da, a produção da CANG já superava sua capacidade de consu 

mo, com excedentes exportáveis. Informações levantadas por 

Dayrell confirmam a consolidação da Colônia como centro pr~ 

dutor de arroz, milho e feijão. 

Há que se considerar também que a influência da CÔ 

lônia se extende por toda a região do Mato Grosso Goiano, 

onde está localizada. A corrente migratória que atrai leva 

à formação de novos centros urbanos, incrementa a população 

dos já existentes e serve de modêlo à criaçao de uma nova 

Colônia patrocinada pelo Governo Estadual, em Rubiataba, na 

Mata de Sao Patrício. Enquanto marco da frente pioneira1Q no 

sul do Estado, sua implantação significou abertura de estra 

das, construção de pontes e como diz Rabelo (1975, p. 5n.~~ 

poio decisivo na construçao da Belém-Brasília, que seria o 

elemento fundamental da abertura da nova fronteira a partir 

de meados de 1950". Mas, muito antes da Belém-Brasília, co 

mo apoio à "onda civilizadora para as planícies do Oeste e 

do Noroeste"15, e principalmente, como estratégia de afirm.9:. 

ção política dos revolucionários de 30 e base de apoio eco 

nômico às regiões sul e sudoeste do Estado, a criação e lo 

calização da Colônia se presta à construção de Goiânia, co 

mo nova capi tal do Estado 16 • 

Apesar do crescimento da produção, a agricultura da 

reglao e também a da Vertente Goiana do Paranaíba, outra re 

gião com agricultura digna de registro, no período, é consi 

derada ainda de média intensidade e com baixo nível tecnoló 

gico, segundo os índices do Diagnóstico Geo-Sócio-Econômico 

da Região Centro-Oeste realizado pela FUB/SUDECO (s/d), Cl 

1Q. O que caracteriza a frente pioneira é a propriedade privada da ter 
ra, garantida pela compra. Enquanto Capital, a terra é utiliza 
da para produção de mercadorias. Cf. ~~TINS, José de Sousa, ci 
tado por EIAP, s.d. p. 24. 

15 

16 

Extrato de discurso de Getúlio Vargas, citado por Silva (1982) p. 
189. 

A construção de Goiânia será retomada no próximo capítulo. 
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tados no relatório da EIAP (s/d, p. 25-26). 

Na preparação do solo predominavam os processos de 

derrubadas e queimadas, enquanto a utilização de equipame~ 

tos agrícol as era p ra ti camen te nul a. Rabêlo (1975, p.63) afi rma 

que em 1959, existiam 1.085 tratores no Estado, o que dá uma 

média de um trator por 665 ha, significando que menos de um 

por cento dos estabelecimentos agrícolas possuíam um. Os da 

dos mostram também que os equipamentos se concentravam nas 

propriedades de mais de 200 ha: 73,31% dos tratores e 54,91% 

dos arados. Em termos de utilização de fertilizantes entre 

tanto eram as propriedades de até 200 ha que deles faziam 

maior uso: 89,47% (p. 60/61). Isto talvez se explique pelo 

fato das grandes propriedades dedicarem-se prioritariamente 

à pecuária. Ainda é Rabêlo (Ibiden) c.uem demonstra que enqua~ 

to a agricultura compreendia 70.159 estabelecimentos e uma 

area de 9.094.849 ha com uma média de 129,5 ha, a pecuária 
~ 

com 38.625 estabelecimentos ocupava uma are a de 19.320.563 

ha numa média de 500 ha por estabelecimento. As prQ. 

priedades com mais ou menos 
... 

200ha, que se dedicavam as duas a 

tividades em pequena escala, eram entretanto,predominantes 

e respondiam com mais ou menos 70% da área de lavoura (EIAP 

s/d, p. 11). 

Se as forças produtivas eram arcaIcas, as relações 

de trabalho também o eram. Enquénto na agricultura predomi 

navam o trabalho familiar e a meiação, na pecuarIa o arren 

damento de gado era uma relação muito frequente (EIAP, s/d, 

p. 30) 17. Estes fatos revelam, através do arcaismo do setor 

17 O arrendamento de gado se faz pela utilização de pasto alheio, em 
duas modalidades diferentes: 
a) o gado é avaliado no momento de ser arrendado (ir para pasto 

alheio). Ao final do período de arrendo o valor que supera o 
valor arrendado é dividido entre o proprietário do gado e o 
proprietário do pasto; 

b) O proprietário do pasto recebe bezerras por lllTI determinado p~ 
ríodo de "arrendo". Ao final devolve ao proprietário do gado 
as rêses adultas em nÚmero i~lal ao nÚmero de bezerras torna 
das para arrendo, usufruindo, entretanto, da reprodução haví 
da durante a vigência do arrendo. 
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agro-pecuário, a descapitalização do mesmo. Infere-se daí 

que o crescimento da produção agrícola verificada no perÍQ 

do se dá fundamentalmente pela incorporação de novas terras 

ao sistema produtivo. Os dados falam de um aumento de cinco 

milhões de hectares de área ocupada por estabelecimentos a 

grÍcolas na década de quarenta em Goiás (EIAP, s.d., p. 11). 

Esta incorporação de novas terras se deu tanto pela 

compra da terra, como pela simples ocupaçao ou posse, con 

centrando-se nas áreas de matas ou manchas férteis de cerra 

do. Entre 1920-1940, 34% do estoque de matas do Estado foi 

destruído em consequencia da expansão da fronteira agrícola 

(Silva, 1982, p. 195). 

A concomitância da frente 

pioneira é confirmada pelos dados 

Em 1940, Goiás contava com 55.907 

-de expansao com a frente 

dos censos de 1940 e 1950. 

estabelecimentos, dos quais 

55,5% pertenciam ã categoria proprietários e 21 % ã categoria 

posseiros (Silva, 1982, p. 191). Dos imóveis, 25% estavam 

entretanto classificados na categoria outra forma ou não de 

c1arada (EIAP, s.d., p. 12). Em 1950, dos 63.736 estabeleci 

mentos, 59,4% pertenciam a categoria proprietários e 28,4% 

ã de ocupantes (Silva, ibidem). 

Quanto ã estrutura fundiária, predominou em todo o 

período o complexo latifúndio-minifúndio, com uma ligeira 

desconcentração em 1960, quando a área dos latifúndios cal 

de 90,0% em 1950 para 84,9% e os minifúndios sobempara4,2% 

em relação ã 2,2% da área em 1950. A área das médias propri~ 

dades passam também de 7,7% em 50 para 10,8% em 1960. O ce~ 

so de 70 e dados de 1975 já revelam uma tendência ã concen 

tração, com uma queda na área dos minifúndios de 4,1%, mes 

mo com o crescimento do número deste tipo de estabelecimen 

to: de 61. 718 em 1 9 7 O P ara 62. 4 O 5 em 1 9 7 5 (E I A P, s. d. , P . 

27-29). Esta concentração observada na década de 70 é discu 

tida no próximo item. 

O setor industrial e o comércio tarnb6rn foram afeta 
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dos pela expansão capitalista que atinge Goiás neste 
.. 

perl~ 

do. A indústria, que não passava de "pequenas empresas de ~ 

tendimento às necessidades mais imediatas da população",pas 

sam de 16 estabelecimentos em 1920, para 370 em 1940 e 737 

em 1950. O comércio varejista cresce significativamente en 

tre 1940 e 1950 (não existem dados em 1920): de 1.629 esta 

belecimentos para 3.254 com elevação paralela de número de 

pessoas empregadas, de 2.688 em 40 para 12.800 em 1950. O 

comércio atacadista entretanto diminui o número de estabele 

cimentos: de 207 em 1940 para 112 em 1950. Segundo Silva 

(1982, p. 195-202) esta queda indica um processo de concen 

tração e monopolização do comércio atacadista, dado condi 

zente com o modelo exportador de cereais que surge na déca 

da de 40. 

A década de 60 pouco significará em termos de alte 

raçoes da situação descrita. O que a caracteriza em relação 

ao período anterior é, por um lado, a atuação mais agressi 
• 

va do Governo Estadual, assumindo o patrocinamento da expa~ 

são pioneira até então comandada em primeira mão pelo Gove~ 

no Federal e, por outro lado, a erupção da luta armada nos 

confli tos pela posse da terra 18 • 

O Governo Mauro Borges eleito para o período 61/65 

através da coligação PSD/PTB caracteriza-se por ser um g~ 

verno populista que procura agregar em torno de seu plano de 

governo as diversas correntes políticas, assim como os anta 

gônicos interesses dos proprietários rurais - agrupados no 

PSD - e dos trabalhadores rurais e posseiros, que devida a 

frente de expansão, vêm em avalanche, empurrados para Goiás. 

Estes últimos representam as forças populares significati 

18 A história escrita de Goiás não registra conflitos pela posse da 
terra em décadas anteriores. Duvidando desta inexistência Lou 
reiro (1982) recupera para análise a Luta do Arrendo travada no 
período de 1948 a 1952 no sul de Goiás, regj ão da estrada de fer 
ro. Esta obra está na bibljografia final. 
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vas de um estado agro-pecuário de fronteira econômica. A ní 

vel político, os interesses das camadas populares eram "co 

optados" e "representados" pelo PTB (Partido Trabalhista Br~ 

sileiro). O PCB, na ilegalidade e com atuação no campo em 

Goiás, principalmente junto aos posseiros, utilizou,também, 

quando possível, de espaços dentro do PTB, como meio de as 

segurar representatividade legislativa~ 

A base de apoio popular procurada pelo Governo Mau 

ro Borges fundamenta-se essencialmente na busca de legitim~ 

ção perante as classes subal ternas do meio rural, através da 

proposta de Reforma Agrária. Esta proposta é construída a 

partir de sistema de Colonização e regularização da posse da 

terra através da venda de terras devolutas divididas em gl~ 

bas de 30 a 200 ha e excepcionalmente de 5.000 hectares qua!!. 

do destinados a núcleos coloniais (Decreto n 9 77 de 26/07/ 

63). Desta forma reafirma-se a propriedade privada de terra, 

ao mesmo tempo em que, assegura ao Estado a posição de cond~ 

tor do processo. A conjuntura da época (de expansão das ati 

vidades industriais no Centro-Sul do país subsidiadas pela 

atuação do Governo Federal) não só exigia a maior integr~ 

ção de Goiás no processo de desenvolvimento econômico, como 

também favorecia, porque necessitava, a atuação direta do 

Estado na condução do processo de aceleração econômica e re 

gulamentação das relações sociais de classe. 

Há, portanto, uma iniciativa concreta do Governo E~ 

tadual em estender a atuação do Estado a todas as areas con 

sideradas "críticas" do setor econômico e social. Esta in 

serção é sustentada através da estrutura administrativa do 

Governo, acrescida pela criação de autárquias e empresas p!â. 

blicas de economia mista, destacando-se para o setor rural: 

19 Uma análise da relação do PCB com os célinponeses, especificamente a 
través da Luta do Arrendo ver em Loureiro (1982). Sobre este as 
sunto ver ainda Costa (1978) e Toscano e Castro (1973). 
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o Instituto de Desenvolvimento Agrário de Goiás (IDAGO), de~ 

tinado a proceder a divisão e alienação das terras devolu 

tas, em outros termos, proceder a Reforma Agrária do Gover 

no; a Companhia Agrícola do Estado de Goiás (CAESGO) da qual 

faz parte o programa Goiásrural destinado a atender, no que 

concerne a máquinas e implementos agrícolas, a preços subsi 

diados, aos pequenos e médios produtores. 

A atuação do Governo na área rural é ampliada atra 

ves da criação da Escola de Formação de Operadores e Mecini 

cos de Máquinas Agrícolas e Rodoviárias de Goiás (EFORMARGO), 

autarquia independente da Secretaria de Educação, portanto 

não vinculada ao sistema de ensino regular; da criação do 

Insti tuto de Cul tura Popular; do impulso e patrocinamento da 

organização de associaç6es de lavradores e/ou sindicatos ru 

rais através da Secretaria do Trabalho e Assistência Social 

(SETAS), que entre janeiro de 61 a junho de 63 tinha como 

titular da pasta um elemento do PTB; e, da implantação de 

n~cleos de colonização e do Combinado Agro-Urbano de Arrai 

as, na época, sem d~vida, um dos empreendimentos mais impo~ 

tantes. 

O Combinado Agro-Urbano de Arraias foi criado sob a 

inspiração dos Kibutz israelenses e pretendia, conforme aná 

lise do EIAP (s.d., p. 32), "realizar nesta região de tensões 

sociais e lutas pela posse da terra, não só o desenvolvimen 

to agrário mas também programas de cooperativismo e indus 

trialização dos produtos agrícolas, "realizando a integração 

cidade-campo". Em outros termos, pretendia-se realizar a a 

bertura da frente pionei ra no norte do estado, mas sob o co!!. 

trole do Estado ... ". O Combinado Agro-Urbano de Arraias di 

fere do projeto da CANG em sua pretensão de integrar ativi 

dades urbanas e ruraIS. Chegou a ser implantada uma vila, ru 

rópolis,(com escola destinada, inclusive,~ alfabetização de 

adultos e um posto de sa~de) onde em 1963, havia 112 famí 

lias instaladas, plantando em pequenos lotes, produção rela 

tivamen!e elevada de milho e arroz (EIAP, s.d., p. 33). Mas, 

assim como a CANG o projeto não logrou efetivação e hoje o 
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a abertura de estradas e expansao da rede rodoviária até o 

Nordeste e Norte do Brasil. A Belém-Brasília favoreceu em 

toda a sua extensão o surgimento de pequenos centros urba 

nos, ao mesmo tempo em que facil i tou a ocupaçao das áreas do 

nordeste, meio norte e norte de Goiás, isoladas até então 

entre outros fatores, por dificuldades de comunicação. 

Os trabalhadores do sul do Estado, em expulsão das 

terras que haviam desbravado e nela incorporado trabalhomo~ 

to, assim como os migrantes atraídos com a construção de Br~ 

sília são dirigidos para estas novas regi~es. A localização 

dos núcleos de colonização efetuados pelo Governo Estadual, 

no período, atestam o processo de expulsão dos trabalhado 

res para as novas áreas a serem incorporadas ao processo de 

produção. Nas décadas anteriores as tentativas de coloniza 

ção se deram ainda na porção mais meridional do Estado - re 

glao do Mato Grosso Goiano. Na década de 60, deslocam-se p~ 

ra o norte e meio-norte de Goiás com a implantação da "Fren 

te de Colonização do Norte do Estado". 

Paralelamente ao processo de expansão das áreas a 

grícolas, com a incorporação das terras do norte e meio-no~ 

te do Estado ao sistema produtivo nacional, observa-se o 

crescimento das atividades dos setores secundário e terciá 

rio da economia. 

A indústria, setor de menor peso da economia goiana, 

apresenta um aumento de 216,55% nos números de estabelecimen 

tos para o setor de transformação entre os Censos de 1950 

e 1960 e um crescimento de 269,98% entre os Censos de 60 e 

70. O censo industrial de 60 traz também registrados 27 es 

tabelecimentos para o setor extrativo, inexistentes no cen 

so de 1950, aumentando este número para 42 no censo de 1970. 

Quanto ao· pessoal ocupado, as indústrias de transformação 

são naturalmente as que absorvem maior número de empregados: 

7.035 em 1960 e 18.604 em 1970, e~ relação à 102 e 909, re~ 

pectivamente nos dois censos para as indústrias extrativas. 

Entretanto a mão-de-obra do setor industrial representa ap~ 
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nas 0,012% da PEA em 1960 e 0,022% da PEA em 1970 21
• 

E importante acrescentar aqui que a atuação elo Gove!. 

no Mauro Borges, apesar de fundamentalmente vóltada para o 

campo, alcança tamb~m o setor industrial com a criação da 

METAGO, empresa de economia mista destinada ã exploração de 

min~rios, e da IQUEGO, indústria química de produtos farma 

c~uticos para fabricação de medicamentos da CEME. Investi 

mentos tamb~m são feitos para o desenvolvimento do sistema 

rodoviário com a criação do Consórcio Rodoviário Intermuni 

cipal e para a ampliação do potencial hidrel~trico do Esta 

do, atrav~s da atuação das Centrais Elétricas de Goiás. Es 

tes dois setores correspondem à 49,4% dos investimentos gQ 

vernamentais previstos no Plano de Desenvolvimento Econômi 

co de Goiás, conhecido como Plano MB (Vol. 2 p. 23). 

No setor terciário destaca-se o crescimento de to 

das as atividades do setor ·de serviços e comércio nas déca 

das de 50 e 60. ° com~rcio varejista prossegue a expanão i 

niciada nas décadas anteriores, passando de 6.167 estabele 

cimentos em 1960 para 16.487 no senso de 1970. ° número de 

estabelecimentos do comércio atacadista aumenta 3,23% no p~ 

rÍodo, passando de 171 para 553 estabelecimentos. A popul~ 

ção ocupada no setor passa de 0,022% da PEA em 1960 para 

0,42 % em 1970 22 • 

° setor de Serviços passa de 1.433 estabelecimentos 

em 1950, para 3.201 estabelecimentos em 1960 e 9.714 no cen 

so de 1970. Estes dados mostram a expansão deste setor na 

d~cada de 60, principalmente dos serviços comerciais que au 

mentam o número de seus estabelecimentos, no censo de 1970, 

em 950% em relação ao censo de 1960e,dos serviços de repar~ 

ção, com um aumento de 417,47% no número de estabelecimen 

tos, entre as mesmas décadas. Este servIço foi, entretant~ 

21 Cálculos efetuados a partir dos dados (te Pessoal Ocupado nos Cen 
sos Industrial de 1960 e 1970 e a PEA dos JTl('smos anos. 

22 Cálculos efetuados a partir dos dados do C~nso Comercial de 1960 e 
1970~ e a PEA dos mesmos anos. 
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o que mais cresceu entre os censos de 1950 e 1960: 837,68%. 

Em relação à população ocupada os serviços respondem por 

0,013% da PEA em 1960 e 0,024% em 1970 23
• Entretanto das 

7.966 pessoas ocupadas no censo de 1960 eram empregadas 

3.309 e no censo de 1970, das 20.405 ocupadas, 4.625 eram 

empregadas. Estes dados podem indicar uma expansão dos ser 

viços realizados por terceiros, como forma de biscate, mUl 

to comum nas cidades, resultado do sub-emprego gerado pela 

expulsão rural acompanhado da migração urbana. Os tipos de 

serviços que mais expandiram - os comerciais e de repar~ 

ção - vêm apoiar esta afirmação. 

5. A DEcADA DE 70 E O APROFUNDAMENTO DAS RELAÇOES 
CAPITALISTAS DE PRODUÇÃO 

A década de 70 marca uma nova época na ocupação e u 

tilização da terra em Goiás, caracterizando-se pelo aprofu~ 

damento das relações capitalistas tanto no processo de ocu 

pação, com o alastramento das empresas capitalistas também 

no norte do Estado, como na utilização da terra e na rela 

ção dos homens que nela trabalham. Novas áreas de cerrados, 

antes inférteis, são incorporados ao processo produtivo. Os 

latifúndios crescem tanto em área ocupada - 19,8% entre 1970 

a 1975 - como em número de estabelecimentos: de 36.970 em 

1970 para 42.581 em 1975 (EIAP, s.d., p. 27 e 29). E inten 

sificada a utilização de defensivos agrícolas, corretivos,~ 

dubos químicos, irrigação e maquinários. O assalariamento 

da mão-de-obra passa a substituir as tradicionais relações 

de melaçao, parceria e arrendo. 

A região sudoeste do Estado que se transformou em 

grande centro produtor, principalmente de algodão e secund~ 

riamente de arroz, milho e soja e também de pastagens, é e 

23. Cálculos a partir dos dados do Censo de Selviços de 1960 e 1970. 
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xemplo disto. O crescimento da taxa de produtividade deu-se 

principalmente nos municípios onde se verifica acentuada u 

tilização de produtos industrializados e as mais altas ta 

xas de mão-de-obra assalariada, a despeito da mecanização 

da lavoura. A colhei ta, principalmente no auge da produção -

época em que o algodão era conhecido corno "ouro branco" - em 

pregava mão-de-obra volante e, nestes períodos, município 

que contava com urna população aproximada de 25.000 habitan 

tes atingia a cifra estimada de 130.000 habitantes (EIAP, 

s. d., p. 43). Urna pesqui s a da Fede ração dos Trabalhadores na 

Agricultura em Goiás - FETAEG, realizada em 1977, nos munl 

cÍpios de Goianésia, Goiatuba (Mato Grosso Goiano), Itumbi~ 

ra (sul), Rio Verde e Santa Helena (sudoeste) em quinze fa 

zendas em que trabalham 10.047 pessoas, mostra que destes -

91,92% são "bóias-frias"; 6,89% mensalistas, 1,01% diari~ 

tas e 0,18% meeiros. Estes dados evidenciam a predominancia 

da mão-de-obra assalariada em relação às outras formas como 

parceria e meiação, nas relações de trabalho no campo em 

Goiás, característica das décadas anteriores. 

A predominancia do assalariamento não significa, e~ 

tretanto, o eliminar das relações não-capitalistas. Ao con 

trário, elas são preservadas onde e quando possibilitemam~ 

ximização dos lucros. Estudos de Loureiro (1977) e Brandãoe 

Pereira Ramalho (1975) citados no trabalho do EIAP (s.d., p. 

34-36) mostram a utilização da parceria articulada com o as 

salariamento sempre que possa significar "aumento da prod~ 

tividade do trabalho, socialização dos 'custos' e das pe! 

das do empreendimento agrícola, diminuição dos 'custos' de 

reprodução da força de trabalho corno provid~ncia social, re 

serva de força de trabalho ... " e, ainda, quando assegura 

"alguma porcentagem de lucro C ... ) onde o lucro seria ne 

nhum" . 

Urna das explicações para a generalização das rela 

ções capitalistas, com a introdução maciça de capital atra 

vés da mecanização e utilização de produtos industrializa 

dos na produção agrícola, é a mudança no núcleo de preocup~ 
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ção do Estado que, de compromissos com a implantação de uni 

dades camponesas, passa a se comprometer com as grandes uni 

dades produtivas, em outros term~s, com a empresa capitali~ 

ta, sob a justificativa de modernização e tecnificação do 

setor como saída para o crescimento da produçã02~. Esta no 

va orientação é concretizada através dos incentivos fiscais 

e da criação de programas especiais como a ati vãção da SUDECD, 

o Polocentro, o Poloamazonia e o Prô-Leite a nível federal 

e a ativação do Goiásrural a nível estadual. 

Sem dúvida que os subsídios e incentivos oficiais 

facilitaram e incentivaram a generalização das relações ca 

pitalistas de produção na agropecuária goiana. No entanto 

ela só se efetivou porque haviam condições reais que ator 

naram viáveis: infra-estrutura viária e interesse da burgu~ 

sia nacional e também internacional na inversão de capital. 

Nesta conjuntura a empresa nacional capitalista sofre as con 

sequências da pol Ítica economica concent racionista e o inves 

timento em áreas mais produtivas apresenta-se como saída a 

reprodução do capital. O preço da terra em Goiás, ainda in 

ferior ao do Sul, favorece a entrada e assentamento da empr~ 

sa capitalista na agropecuária goiana. 

Em relação ã agricultura, o aprofundamento das rel~ 

çoes capitalistas sustentado por forte estímulo govername~ 

tal resultou num aumento significativo no volume da prod~ 

ção e na área cultivada, pela incorporação dos cerrados; e, 

numa diversificação das mercadorias produzidas, anteriorme~ 

te centradas no arroz de sequeiro, milho e feijão. Entreta~ 

to, a atividade agrícola é uma atividade ingrata aos fazen 

deiros. Somente grandes incentivos oficiais podem cobrir os 

riscos que a envolvem, decorrentes de flutuações climáticas, 

tornando-a dependente de estímulos governamentais. A tradi 

24, Ver a este respeHo; EIAP (s.d.) e Do1es et 81lii (1978). 
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cional política de conciliação entre interesses do capital 

nacional (industrial e agrário) entre si e com o capital ln 

ternacional torna a política agrícola instável e sujeita a 

oscilações segundos os interesses do grande capital. Assim 

a queda dos preços dos produtos agrícolas no mercado, acen 

tuado em meados da década de 70, a não garantia de compra p~ 

los governos e os juros de créditos bancários que, mesmo su~ 

sidiados devem ser pagos ainda no caso de perda do produto, 

têm acentuado o caráter deficitário da lavoura com o conse 

quente declínio na produção. 

Esta oscilação da política agrícola com adoções e 

retiradas de créditos subsidiados e outros tipos de incenti 

vos tem provocado, pela queda de preços dos produtos agrícQ 

las e elevação dos preços dos produtos industrializados 

maquinários, adubos, fertilizantes, etc. - um processo que 

os técnicos denominam de "pecuarização da agricultura". A 

"pecuarizaçao" corresponde ã substituição das áreas de lavou 

ra por areas de pastagem. Neste processo de "pecuarização", 

que não é em si um processo contínuo, decorrente de uma eVQ 

lução linear mas um movimento de avanços e recuos obedecen 

do ao processo mais amplo de acumulação que se ressente das 

medidas oficiais de incentivo e do mercado de preços, não 

se extingue totalmente a lavoura. Ela subsiste em menor es 

cala e principalmente com os produtos tradicionais. 

Informações trazidas pelo estudo do EIAP Cs. d., p. 

46) mostram que entre 1974 a 1976 a área utilizada para la 

voura eleva-se em 7% no período, em relação a 25% da área o 

cupada para pecuária. :E importante frisar também que em hec 

tares a área para pecuária é sensivelmente maior:17~698.324 

ha em 1976 contra 2.165.985 ha de lavoura no mesmo ano. A 

explicação para uma razoável manutenção da lavoura está no 

fato de ser preparatória de terreno para pastagem. O finan 

ciamento da lavoura cobre as despesas com desmatamento, ar~ 

g~m e adubação de terrenos para receberem posteriormente o 

capim, pois os financiamentos para preparação-de pastagens 
-sao raros. 
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A atividade pecuarla deixa, então, de ter o carater 

extensivo das outras décadas quando a possibilidade de aprQ 

veitamento de pastagens naturais e a capacidade auto-trans 

portivel do gado faziam dela uma alternativa viivel. As re 

lações capitalistas aí predominam, com elevado nível tecno 

lógico. Novos tipos de capins são testados e cultivados de 

acordo com o solo e a reglao, implantam-se sistemas de rota 

tividade de pastos e confinamento do boi, selecionam-se ra 

ças e desenvolve-se a inseminação artificial. 

A pecuarla subdivide-se em pecuiria de leite e pecuE 

ria de corte, com a primeira predominando principalmente na 

região sul do Estado e a segunda no norte. De acordo com o 

estudo do EIAP é a pecuiria de corte o setor mais capitali 

zado da agropecuiria goiana e a sua instalação no norte, r~ 

gião de grandes latifúndios, se di, utilizando-se de incen 

tivos fiscais destinados a toda irea determinada como Amazô 

nia Legal. Estes benefícios tem tornado a região o maior aI 

vo de grilagem tanto por parte do "fazendeiro" nacional co 

mo por parte de multinacionais e, os trabalhadores e migra~ 

tes expulsos do sul e que ali se instalaram como posseiros, 

ji não têm mais na reglao a saída para sua sobrevivencia. 

Área de intensos conflitos sociais, a luta pela posse da te~ 

ra representa para o campones a única saída possível para 

garantir sua permanência enquanto camponês. Ji não hi mais 

terra a desbravar 25 
• 

A pecuiria de leite centrada no sul do estado desen 

volveu-se subordinada ao grande capital multinacional, que 

enquanto agro-indústria de laticínios, determina o processo 

produtivo sem entretanto assumir seus riscos. A presença da 

Nestlé em municípios da Vertente Goiana do Paranaíba - extre 

mo sul do estado - vendendo a preços ínfimos ou mesmo doan 

25. Sobre grilagem e conflitos de terra em Goiás ver; ASSELIN (1982) e 
KOTSrnO (1981). 
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do aos fazendeiros locais animais reprodutores de raça ho 

landeza e indo-holandeza e ainda prestando assistência téc 

nica gratuita - é um exemplo citado pelo EIAP (s.d., p. SI). 

Em extremo, as agro-indústrias subordinam todo o processo 

produtivo, estabelecendo as condições de produção e determi 

nando o preço dos produtos agrícolas, atrôvês principalmen 

te do sistema de cotas para aquisição. 

Mas, não é só em relação ã pecuária leiteira que se 

aplica o sistema de cotas. Também a pecuária de corte atra 

vés dêle se subordina aos frigoríficos. 

Nesta relação de subordinação do capital agro-pecui 

rlO ao grande capital industrial, enquanto determinante dos 

preços dos produtos e, ao capital financeiro, enquanto fi 

nanciador da produção, a capacidade de reprodução do capital 

nas atividades agro-pecuárias se restringe. As oscilações 

nos investimentos, as constantes mudanças das áreas e prod~ 

tos a serem investidos respondem aos movimentos de avanços 

e recuos no processo de acumulação. Neste processo, a inver 

são de capital no setor se restringe aos grandes capitais, 

enquanto possibilidade de obtenção de lucros e, ao pequeno 

produtor, enquanto produção de subsistência. 

Neste processo, ainda tem papel preponderante o Es 

tado, não só na fixação de preços e compra de produtos como 

também no favorecimento de condições de produção. O Governo 

do Estado de Goiás, neste último mandato, (1979-1983), den 

tro da política de incentivo ao capital patrocinou dois prQ 

jetos gigantes: Projeto Rio Formoso de cultivo de arroz lr 

ri gado e Projeto Alto Paraíso de cultivo de frutas de clima 

frio, como pera e maçã. As informações disponíveis sobre es 

tes projetos, por serem recentes e cercados de especulações 

políticas, não são suficientes para uma análise mais profug 

da das relações concretas do capital/trabalho aí envolvidas. 

O aprofundamento das relações capitalistas na agro

pecuária goiana, assim como o processo de "pecuarização da 
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agricultura" acentuado na segunda metade da década de70 tem 

levado ao acirramento dos conflitos pela posse da terra, a 

través tanto da especulação imobiliária corno principalmente 

pela generalização do processo de grilagem. As modificações 

nas relações de trabalho e posse da terra geram a expulsão 

do trabalhador rural, aceleram o processo de'urbanização, em 

um estado em que os centros urbanos não possuem condições 

infra-estruturais e de trabalho para absorver os retirantes. 

o surto de urbanização em Goiás é recente, acentua~ 

do-se na década de 70, corno consequência do movimento migr~ 

tório intra-regional. O estudo de Gonzales e Bastos (1975,p~ 

19 e 34) constata serem procedentes do próprio Estado mais 

da metade dos migrantes de Goiás, no fluxo acumulado até 

1970, respondendo o fluxo intra-regional pela maior parte 

dos fluxos de destino urbano. O censo demográfico de 1980, 

apresenta urna população urbana (2.401.491) maior que a ru 

ra1 (1.458.111), que inclusive decresceu 14,31% entre os 

censos de 1970-1980. O processo de urbanização está entre 

tanto, concentrado na parte meridional do Estado, onde se 

localizam catorze (14) das vinte (20) maiores cidades de Go~ 

ás (Tabela 11). Nas oito microrregiões localizadas na parte 

setentrional de Goiás a população rural é maior que a pop~ 

lação urbana, constituindo-se em todas elas mais de 50% da 

população total. A população destas óito _ microtregiões, 

constitui por sua vez apenas 28,72% da população do Estado, 

em 1980 (Tabela 111). 

As s im, as di spa ridades regi onai s, que o aprofundame~ 

to das relações capitalistas no sistema produtivo de Goiás 

nao superou, ao contrário, explorou, acentuam os conflitos, 

fazendo emergir, ao nível das relações intra-regionais e ci 

dade -campo, as contradições do si st ema produt i vo. O norte de 

Goiás, anexado ao processo de produção capitalista através 

dos grandes latifúndios pecuários, transforma-se, por esta 

via, em palco de lutas pela posse da terra. O sul "urbaniza 

do", enquanto destino do migrante expulso da terra, 

tro de desemprego e sub-empregos, corno consequentes 

~ 

e um cen 

probl~ 
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TABELA 11 

GOIÁS - MUNICrPIOS DE MAIOR POPULAÇÃO - 1980 

CIDADES 

1ª - Goiânia 

2~ - Anápolis 

3~ - Luziânia 

4~ - Itumbiara 

5ª - Rio Verde 

6ª - Araguaína 

7ª - Jataí 

8ª - Fonnosa 

9ª - Goiás 

10ª - Aparecida de Goiânia 

ll~ - Porto Nacional 

12ª - Catalão 

13ª - Gurupi 

14ª - Quirinópo1is 

15ª - Niquelândia 
a 16- - Uruaçu 

17~ - Morrinhos 

18ª - Inhumas 
a 19- - Itapuranga 

20ª - Crixás 

POPULAÇÃO 

7l7.526 

180.015 

92.814 

78.043 

74.694 

72.069 

53.387 

43.296 

42.958 

42.632 

39.320 

39.168 

38.658 

36.243 

33.485 

32.213 

32.123 

31. 423 

30.366 

30.217 

MICRORREGIÃO 

Mato Grosso de Goiás 

Mato Grosso de Goiás 

Planalto Goiano 

Vertente Goiana do ParanaÍba 

Serra do Caiapó 

Extremo Norte Goiano 

Serra do Caiapó 

Planalto Goiano 

Rio Vennelho 

Meia-Ponte 

Médio Tocantins-Araguaia 

Sudeste Goiano 

Médio Tocantins-Araguaia 

Vertente Goiana do ParanaÍba 

Chapada dos Veadeiros 

Alto Tocantins 

Vertente Goiana do Paranaíba 

"Mato Grosso" de Goiás 

"Mato Grosso" de Goiás 

Alto Tocantins 

FONTE: IBGE. Censo Demográfico, 1980. 
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Tabela III-DISTRIBUIÇAO DA POPULAÇAO DE GOIÁS POR MICRORRE 

GIAO E POR LOCALIZAÇAO, EM 1980. 

POPULAÇAO 
MICRORREGIAO 

TOTAL URBANA RURAL 

345 - Extremo Norte Goiano 228.796 99.568 129.228 

346 - Baixo Araguaia Goiano 83.950 29.394 54.556 

347 - TocantÍnia de Pedro Afonso 70.086 14.025 56.061 

348 - Médio Tocantins-Araguaia 245.636 179.663 125.973 

349 - Serra Geral de Goiás ll4.154 34.496 79.658 

350 - Alto Tocantins 241.029 ll4.753 126.276 

351 - Chapada dos Veadeiros 55.865 13.318 42.547 

352 - Vão do Paraná 68.735 21. 845 46.890 

09 - Rio Vermelho 95.495 49.527 45.968 

354 - Mato Grosso de Goiás 1. 474.590 1.179.453 295.137 

355 - Planalto Goiano 259.774 152.683 107.091 

356 - Alto Araguaia Goiano 104.938 62.585 42.353 

357 - Serra do Caiapá 177.413 ll9.591 57.822 • 

358 - Maia Ponte 189.511 94.153 95.358 

359 - Sudeste Goiano 162.756 99.397 63.359 

360 - Vertente Goiana do Paranaíba 286.874 197.040 89.834 

Total Geral 3.859.602 2.401. 491 1. 458 .111 

FONTE: IBGE. Censo Demográfico de 1980. 
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mas de moradias e invasões: posses urbanas 26
• Assim o fluxo 

migratório rural-urbano enquanto problema gerado no meio ru 

ral, se apresenta como problema a ser resolvido pelas zonas 

urbanas. Peiadas no fundamental, a ineficiência das soluções 

urbanas remetem a questão ao seu cerne: as relações sociais 

de produção. 

Apesar da expansao das atividades dos setores secun 

dário e terciário da economia goiana, iniciada com a inser 

ção de Goiás no mercado capitalista nacional, esta expansão 

nao foi suficiente para promover uma modificação no mercado 

de trabalho, necessário à absorção do excedente rural. 

A indústria que apresentou um crescimento do numero 

de estabelecimentos entre os censos de 1960 e 1970, tem es 

te número reduzido em -43,39% entre os censos de 70 e o cen 

so preliminar de 1980. Esta redução só se observa, entreta~ 

to, para as indústrias de transformação. O número de pessoal 

ocupado aumenta em 129,17% nos dois censos, sendo este cres 

cimento de 288,67% na indústria extrativa e de 121,38% na 

indústria de transformação. Estes dados apontam para um prQ 

cesso de concentração e monopolização das atividades indus 

triais de transformação, condizente com o modelo econômico 

brasileiro intensificado com o Movimento ele 1964. Apesar do 

crescimento, a mão-de-obra do setor industrial representa a 

penas 3,43% da PEA de 1980. 

Para o comércio e setor de serviços o último censo 

disponível é ode 1975. As atividades de comércio, tanto var~ 

jista como atacadista, cresceram no quinquênio 1970-1975. O 

comércio varejista cresceu 25,67% e o atacadista 34,36%. A 

população ocupada cresce 64,70% no mesmo período, crescimen 

to um pouco mais elevado que o número de estabelecimentos in 

26 Sobre invasões e problemas urbanos, espC"cificamente em Goiânia, ca 
pital e maior ddade de Goiás, ver; Cadernos do I;\DUR nl? 1/79~ 
nl? 2/80. 
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dicando, provavelmente, um numero maior de pessoas por esta 

belecimento. 

o censo de serviços de 1975 mostra também elevação 

em relação aos dados de 1970: 42,95% para estabelecimentos 

e 103,86% para o numero de pessoas ocupadas. Novamente, o 

crescimento de pessoal é maior que o de estabelecimentos. 

Para ter urna idéia da distribuição dos ramos de ati 

vidades na PEA de 1980, consultei o Censo Demogrifico - Mão 

de-Obra - de 1980. Percebi então, que pelos Censos Demogri 

ficos o número de pessoas economicamente ativas por ramos 

de atividades é surpreendentemente superior ao número depes 

soas ocupadas segundo os censos específicos. Por exemplo, en 

quanto o Censo Industrial traz 44.719 pessoas ocupadas em 

1980, o Censo Demográfico traz 86.383 pessoas só para âS in 

dústrias de transformação e 211.358 para indústrias de tran~ 

formação, construção civil e outras atividades industriais. 

A explicação para este fenomeno dada pelos funcionários do 

IBGE/Go é que enquanto os censos específicos coletam os da 

dos nas empresas, portanto, somente de pessoal com vínculo 

empregatício, o censo demogrifico ao fazer a coleta por re 

sidências anota todos os profissionais com vínculos ou sem 

vínculos empregatícios. 

Esta explicação vem atestar que a grande maioria da 

mão-de-obra no Estado de Goiás não possui vínculo empregati 

cio e nem é empregador, pois o Censo Demográfico discrimina 

empregados de empregadores. Mesmo duvidando um pouco destas 

informações, estes dados apontam para a fragilidade do setor 

formal em Goiás, indicando a preponderincia do setor infor 

mal, corno proliferação de atividades características de sub 

emprego e desempreg0 27
• Estudos do SINE/Go atestam a lmpo~ 

tincia deste mercado informal no mercado de trabalho goiano. 

27 A diferença detectada entre os dados dos Censos específicos e do 
Censo Demográfico, que traz informações sobre a PEA, foram de 
tectadas em todas as 0atas de Censos utilizadas neste capítulo~ 
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A preponderância do informal no mercado de trabalho 
-nao e apenas nos setores mais "urbanizados" de trabalho. Da 

dos do SINE/Go (1981, p. 30-31) falam que, enquanto 60,75% 

da PEA para o setor terciário em 1970 são registrados como 

autônomos e não remunerados, representando o informal 36% 

da PEA nos setores secundários e terciários, no primário o 

informal representa 78,17% da PEA. 

Neste quadro de instabilidade da força de trabalho, 

o serviço público representa a meu ver o fiel da balança de 

empregos nos centros urbanos, principalmente nas maiores ci 

dades, mas também na zona rural, com a criação dos Progr~ 

mas Especiais, dentre êles os já citados, Projeto Alto Pa 

raíso e Rio Formoso, corno também os Projetos Rio do Sono, 

Rio dos Bois, Provárzeas. Todos eles empregando alto nível 

de tecnologia moderna. 

Algumas informações confirmam a importância do Ser 

VIÇO Público na estrutura de empregos em Goiás. O documento 

"Diretrizes Gerais e Setoriais da Ação do Governo Irapuan 

Costa Júnior: 1975-1979" fala que estimativas levám a supor 

que 7,32 % da popul ação tot aI do Es t ado dependem di reta ou i!!. 

diretamente da renda distribuída via emprego público (p.l07). 

Dados do SINE/Go (1981, p. 31) falam, por sua vez, que 

12,77% do pessoal empregado do setor terciário está na Admi 

nistração Pública 28 • 

No entanto, a razao desta diferença não pôde ser aprofundada por 
que os funcionários do IBGE/Goiás desconhecem os critérios de 
processamento, realizado pelo IBGE nacional do Rio de Janeiro. 
Apesar de acreditar que devem existir outras variáveis explicati 
vas para tal "fenôr.1eno" acredito porém que o quanti tati vo de mão'=
de-obra não empregada, em atividades autônomas, características 
de sub-empregos, é urna das e.x.-plicações plausíveis para este dife 
rencial. 

28. :E bom ressaltar que o IBGE não computa dentro de administração pú 
bljca as pessoas ocupadas no ensjno público e o SII\~/Go utiliza 
dados do IBGE. 
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. Desta forma, enquanto gerador de emprego essencial 

mente para a classe média urbana (capital e cidades sedes 

dos municípios) mas, também para os níveis sociais inferio 

res, o serviço público contribui para diminuir situações de 

tensão e conflito criadas pela reduzida capacidade no merca 

do de trabalho, incapaz de absorver a mão-de-obra expulsa do 

meio rural e a gerada nos próprios centros urbanos. A ausên 

cia de concursos públicos em Goiás e a prática clientelÍsti 

ca da política partidária local transformam o empreguismo p~ 

blico num dos maiores trunfos eleitorais. Neste jogo, a Se 

cretaria de Educação como o maior órgão empregador do Esta 

do - 70,6% dos servidores em 1975 - tem papel de destaque. E 

é este papel que vai conferir especificidade à política de 

educação em Goiás, enquanto subordinada à política de educa 

ção do Governo Federal. 

Resumindo, o processo histórico de desenvolvimento 

econômico de Goiás evidencia o caráter "dependente"29 do Es 

tado em relação aos centros hegemônicos do País: na Colônia, 

enquanto produtor exclusivo de ouro, nao podendo dedicar-se 

a nenhuma outra atividade produtiva; com a expansao cafeei 

ra no centro-sul do país e a consequente introdução da fer 

rovia foi reservado a Goiás a função de fornecedor de alime!! 

tos básicos para consumo interno. Esta "vocação" de celeiro 

do Brasil é reiterada com o movimento da Marcha para o Oes 

te, (início no Brasil, da predominância da estrutura prod~ 

tiva de base urbana-industrial) e posteriormente com a Cons 

trução de Brasília (aceleração "forçada" da expansão capita 

lista, sob a égide do desenvol vimento nacional), quando o E~ 

tado de Goiás também se apresenta como ponto de atração p~ 

ra os excedentes populacionais do sul do país. A década de 

70 (sedimentação e aprofundamento da estrutura monopolísti' 

29 o termo caráter "dependente" é utilizado na falta de um melhor para 
definir a posição de Goiás na divisão regional do trabalho no 
Brasil, cujo epicentro está no centro-sul do país. particul<nme!! 
te em Sao Paulo. 
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ta da economia brasileira) vem, com o aprofundamento das r~ 

laç6es capitalistas no campo, confirmar a subordinação da e 

conomia goiana ao grande capital industrial e financeiro. 

A "submissão" da economia goiana aos centros hegem.§. 

nicos tem tornado-a polo (dirigido) de atração migratória, 

que associado à mecanização rural e à pequena expressivid~ 

de do setor secundário da economia, ratificam um mercado de 

trabalho fluido, gerando também, em consequência da tradici~. 

nal prática do coronelismo, uma característica marcante do 

mercado de trabalho: o clientelismo do serVlço público, um 

dos fatores explicativos do meu objeto de estudo, 



CAPíTULO 11 

DO FAZENDEIRO "CORONEL" AO "CORONEL" POLfTICO: O 
PERFIL DA POLfTICA GOIANA 

O objetivo deste capítulo é completar o quadro de 

global idade que me propus a traçar e que iniciei no capít~ 

lo anterior com a análise do processo econômico de Goiás. 

Neste, procuro discutir a formação das lideranças políticas 

e a forma oligárquico-clientelística do exercício do poder 

no Estado. O processo histórico de estruturação do poder em 

Goiás e as estratégicas de comportamento político são os as 

pectos salientados. Entretanto, este processo de estrutura 

ção do poder e de exercício da política no Estado so e com 

preensível se associado ao processo econômico de Goiás, en 

quanto é por ele determinado e também dele determinante. 

O conteúdo discutido neste capítulo é primordial ao 

desenvolviment~ deste trabalho como suporte às constatações 

e afirmações nele contidas. Reconheço que estudos mais deta 

lhados seriam necessários ao aprofundamento de vários pog 

tos aqui levantados. A insuficiência e até mesmo a inexis 

tên~ia de análises sobre o tema nos períodos mais recentes, 

principalmente após 1964, obrigam, para o aprofundamento, uma 

reconstituição histórica através de análises documentais e 

técnicas de história oral. Tais procedimentos extrapolam as 

condições deste trabalho, restringindo portanto o meu estu 

do às fontes existentes: jornais, dissertações e teses, li 

teratura. Estas dificuldades se acentuam a partir de 1964, 

quando a contemporaneidade do período responde pela total 

inexistência de estudos a respeito em Goiás. Assim, a análi 

se deste período é menos sistematizada e as idéias levanta 



das sao apenas pontos para reflexão. Espero, contudo, 

ça~ as linhas gerais da política goiana, necessárias 

plementação do quadro que me propus a fazer de Goiás 
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tra 
-a com 

e no 

qual apoiarei minhas afirmações sobre a utilização dos ser 

viços educacionais do Estado com finalidades político-elei 

toreiras. 

1. O PROCESSO POLITICO NO PERIoDO DE COLONIZAÇÃO 

No período que vai das descobertas das primeiras ml 

nas de ouro, com o assentamento dos bandeirantes, até mea 

dos do Império, a vida política em Goiás sujeitava-se as de 

terminações exteriores ã sociedade local. Moraes (1974, p. 20) 

afirma: "O exercício das lideranças políticas em Goiás e no 

Brasil caracterizou-se por etapas mais ou menos distintas; 

na fase colonial os capitães generais eram prepostos, ofici 

almente designados pela Coroa Portuguesa; após a Independên 

cia, de acordo com a Constituição os presidentes foram no 

meados diretamente pelo Imperador; as Assembléias tiveram 

seus representantes escolhidos pelo sistema de eleições. Mas, 

em Goiás, até o fim do terceiro quartel do século XIX, sen~ 

dores e deputados ã Geral foram, de forma indireta, também 

impostos pelo governo Central, e geralmente escolhidos den 

tre pessoas distantes da vida da Província". 

Como primeiro superintendente, Bartolomeu Bueno, o 

Anhanguera, descobridor das minas em Goiás, inaugurou o pr~ 

cesso de familiocracia no sistema de poder goiano, o que lhe 

valeu Oposlçoes de outros grupos de mineiros, principalme~ 

te das minas de Pirineus, arraial do Meia Ponte, atual Pir~ 

nópolis. Esta oposição foi motivo a que começasse a se es 

truturar em Goiás, por ordem do governador de São Paulo, sob 

cuja administração se encontrava as "Minas dos Goiazes", um 

sistema administrativo mais firme, com divisões de intendên 

cias e apoio militar que resultou na criação da Capitania, 

por alvará do governo português, em 8 de novembro de 1774 

(Palacin, 1972, p. 41). 
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Enquanto Capitania, Goiás recebia governadores de 

signados pela Coroa Portuguesa, quase sempre descendentesde 

famílias nobres que vinham diretamente de Portugal para o 

governo da Capitania. A sociedade local, formada essencial 

mente por mineiros, era completamente alheia ao processo. A 

relação dos mineiros com o poder restringia-se ao pagamento 

do quinto e questões de ordens jurídicas. 

A disputa de poder se dava no âmago da divisão de 

autoridade entre governador, ouvidor, juízes e intendentes 

e entre a jurisdição civil e jurisdição eclesiástica. Pala 

cin (1972) coloca estas disputas como tensões entre aristo 

cracia-burguesia, uma vez que os Governadores eram de proc~ 

dências aristocráticas enquanto que os outros cargos eram ~ 

cupados por homens que possuíam condições econômicas para 

arrematarem em leilão, o ofício público, prática comum en 

tre os governos europeus na epoca. 

À população das minas, completamente alijadas das 

instâncias de poder e do processo que nelas se desencadeia, 

restava apenas o acatamento ou a burla à ordem instituída. 

Aos negros, vida de escravo. 

A independência e a organização do Império pouco a! 

teram a vida política da então Província. Os Presidentes co~ 

tinuaram sendo nomeados pelo Imperador, que, entretanto, ti 

nham como vice um homem de poder econômico e político da 

terra, como forma de cooptação. Assegurava-se desta forma o 

completo domínio do Poder Central sobre a Província. Moraes 

(1974) a este respeito afirma: "Excepcionalmente, um vice

presidente fazia oposição ao Presidente; de um modo geral, 

conciliavam-se interesses, casavam-se idéias ... Presidente 

e vice-presidente dominavam toda a conjuntura política, dis 

pondo sobre a Câmara dos deputados e impondo sobre a verean 

ça, que homologava apenas os "candidatos oficiais" (p. 33). 

Algumas insurreições acontecem, entretanto, no p~ 

rÍodo. A primeira, nos últimos anos da Colônia que iniciada 
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como tentativa de conspiração contra o Capitão General é de 

belada e os implicados deportados da Capital. O movimento 

separatista do norte se arrefece com a renúncia do Go 

vernador Geral e desautorização do Imperador. A mais signi 

ficativa, entretanto, é um movimento revolucionário, apos a 

abdicação de D. Pedro I, que depõe o Presidente, demite to 

dos os funcionários administrativos de origem portuguesa e 

garante a nomeação consecutiva de três goianos para a Presi 

dência da Província. Esta "independência" tem entretanto a 

duração da Regência. Com o segundo reinado, voltam os Presi 

dentes de origem portuguesa, compondo na vice com os goi~ 

nos de maior prestígio e força política. 

A partir dos últimos anos do 29 Império, com a org~ 

nização dos partidos políticos Liberal e Conservador, inau 

gura-se em Goiás o "mandonismo" local, com afirmação oligá!. 

quica de clãs familiares. A formação dos latifúndios gerada 

com a pecuária extensiva foi a base econômica sobre a qual 

se estruturam as forças políticas locais. 

2. A lª REPüBLICA E A AFIRMAÇÃO OLIGÁRQUICA NA POLI 

TICA GOIANA 

O processo de supremacia familiocrática se inicia 

com os Bulhões que estenderam seu poderio na política de 

Goiás até 1912 1
• A consolidação do domínio dos Bulhões far

se-á através de composições com o governo federal, apoiand~ 

se no grupo no poder; com outras facções coronelísticas lo 

cais, de acordo com a conjuntura política; e ainda através 

de alianças matrimoniais que podessem vir a reforçar sua h~ 

gemonia familiocrática. Fazendo uso do Aparelho Estadual a 

través do controle direto do sistema administrativo, políti 

co e econômico, promulgando leis que protegiam os interes 

Sobre a oligarquia dos Bulhões ver especificamente ~íoraes (1974) . 
Para análise do coronelismo em Goiás na lª ~epública ver: Campos 
(s.d.) e ainda Silva (1982). -
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ses de sua base de apoio, defendendo as propriedades rurais 

e as atividades agro-pecuárias e fundamentalmente controla~ 

do o processo eleitoral, de sua regulamentação ao lavramen 

to das atas apuradoras e expedições de diplomas, tudo no m~ 

lhor estilo oligárquico-coronelístico, os Bulhões criavam e 

retinham os instrumentos de sua afirmação no poder. Através 

da criação de jornais e controle partidário, assentavam as 

bases de sua dominação e difundiam a legi timidade de suas p~ 

sições. 

A dominação dos Bulhões nao foi entretanto pacífica. 

Vários conflitos surgiram durante seus 34 anos de domínio, 

provocando rupturas e exigindo novas alianças. Neste movi 

mento, hostilizações à antigos aliados e composições com ve 

lhos inimigos faziam parte do processo. Apoio do governo fe 

deral e de importantes "coronéis", representando as forças 

pOlítico-econômicas do interior foram entretanto as bases 

de sustentação de seu poderio. A partir do momento que elas 

lhes faltaram, desencadeia-se a decadência dos Bulhões: a 

primeira com a política de "salvações" de Hermes da Fonseca 

e a segunda com as diversas rupturas no grupo bulhônico que 

levaram ao afastamento de facções que significavam força nos 

municípios e entre os fazendeiros em geral - os Caiados, 

por longa data o mais importante esteio agrário dos Bulhões; 

os Lopes de Moraes, latifundiários da região sul do Estado, 

a este tempo a mais capitalizada; os Paranhos, da região su 

deste e outros. 

A instabilidade política provocada com a renúncia de 

Urbano Gouvea, presidente da facção bulhônica, em 1912, por 

pressões federais e a retirada da arena política do então 

senador e chefe oligárquico Leopoldo de Bulhões que justifi 

cou-se perante seus correligionários: "a luta não é pois en 

tre partidos, mas do Governo da União contra um grupo de ci 

dadão (sic) por não lhe prestar apoio incondicional ... ,,2,1~ 

2. Trecho de Bulhões, publicado em o "Estado de Goyaz" em 30/06/1912, 
citado por ~braes (1974, p. 208). 
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Ascendendo ao poder numa conjuntura econômica favo 

rável, com a penetração da estrada de ferro e da frente piQ 

nelra no sul e sudeste de Goiás, transformando estas regiões 

em pólos econômicos do Estado, a oligarquia Caiado através 

de seu chefe absoluto, senador Antônio de Ramos Caiado ou o 

Totó Caiado, logra a afirmação do poderio de seu clã mane 

jando com maestria a máquina política oligárquica coronelÍs 

tica. Falando sobre ele e seu período de domínio, Rosa (1974, 

p. 63) diz: 

"Caiado mantinha-se firme nos arreios com um pe se 

guro no estribo de sua forte personalidade, manobrando as 

várias peças da engrenagem política de que dispunha. 'A admi 

nistração nomeando, desnomeando, transferindo, demitindo, 

processando (si c). A ação policial através dos delegados ci 

vis e militares, com poderes semelhantes aos do famoso 007 

do cinema moderno, quando usava uma arma de fogo. A omissão 

ou conivência do poder judiciário, do juiz municipal ao de 

sembargador. O enternecedor aulicismo de um congresso esta 

dual, com sua câmara ou senado. O outro estribo: a incapaci 

dade de luta do povo goiano ou mais exatamente, a impossibi 

lidade de luta diante da prepotência do clã ... O apoio in 

condicional dos coronéis de envelope e de diploma, a total 

subserviência deles ao chefão ... " (p. 63). 

O caráter agro-pecuário da economia goiana definia 

a estrutura social em proprietários de terrae trabalhadores 

rurais na forma de agregados, parceiros e camaradas que, p~ 

10 contrato de trabalho eram atados aos latifundiários numa 

forma de semi-escravidão, tal a dependência que se gerava a 

partir da contração de dívidas infindáveis do trabalhador 

para com o patrão. Os baixos salários asseguravam esta su 

jeição~. Além da propriedade da terra, os latifundiários co 

A relação de dependência entre Coronel-Camarada é émalisada por Sil 
va (1982) que traz citações de vários escritores goianos para í 
lustrar a sujeição do camarada ao patrão. Leal (1975) aborda o 
estado de pobreza das popu]a<iões rurais em relação à "abastança" 
relativa do coronel proprietario. 

I 
I 
I , 

l 
~ 
! 
r 



55. 

ronéis controlavam também a comercialização dos produtos,g~ 

rantindo o controle sobre todo o circuito do capital. O in 

cipiente desenvolvimento das forças produtivas com uma in 

dustrialização apenas figurativaS, possibilitavam o domínio 

dos coronéis penetrando na vida urbana e por extensão, em 

todos os níveis do poder político. 

O caráter rural dos centros urbanos, destinados ap~ 

nas a pequeno comércio e algumas atividades da burocracia

estadual acentuavam e facilitavam esta penetração. As ativi 

dades liberais e os profissionais nelas engajados pelas pr~ 

prias condições econômicas são membros da classe proprietf 

ria ou a ela aliados por sobrevivência - o coronel doutor 6
• 

Desta forma, a oposição só se manifesta de forma acentuada 

no seio dos próprios grupos oligárquicos, não por incapaci 

dade de luta como diz Rosa, mas por inexistência de forças 

sociais que a eles pudessem se opor 7
• 

O pacto oligárquico-coronelista sustenta-se numa 

troca de compromissos entre o poder público e o poder priv~ 

do, representado pelos coronéis, chefes locais. E, manejar 

os políticos do interior foi algo que o Senador Caiado fez 

com perfeição, como deixa claro esta passagem de Rosa (1974, 

p. 63-64): 

"Os chefes municipais eram manobrados do alto, pelo 

Senador, de maneira aliás simplista. Prestigiando este ou a 

quele, com nomeações, polícias às suas ordens, onde ocor 

5 

6 

. 7 

O censo de 1920 acusa 16 estabelecimentos industriais em Goiás, em 
pregando 240 pessoas. 

A simbiose coronel-doutor é discutida por Leal (1975) 

Registra-se no período um movimento místico-rcvolucionárjos lidera 
do por uma mulher conhecida por "Santa Dica" por suas curas mita 
grosas. Dica reune em torno de si lUTI grande número de pessoas vI 
vendo em comunidade. O movimento é esmagado por forças governa 
mentais em defesa "da família, da economia pri \'ada, da saúde pu 
blica e da sociedade". -
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ria dualidade de chefes. Apoiando os dois partidos ao mesmo 

tempo, jogando um contra o outro. No quente da luta, comum 

às vésperas das eleições, aparecendo, anjo apaziguador, a~ 

pergindo água benta nos contendores. Não podendo e nao con 

vindo eliminar a "luta de classe" dos babaquaras municipais, 

tirava proveito das oportunidades. Mais, criava oportunid~ 

des de que se servia com inteligência. Quando do alto dos 

paredões da Serra Dourada vislumbrava lá longe nos altipl~ 

nos da terra goiana algum valor potencial... cuidava de ab 

sorvê-lo, acionando na sua direção a máquina política, que 

tinha o rótulo de Partido Democrata e a máquina administra 

ti va ins talada no Palácio dos Arcos, uma e outra sob seu con 

trole pessoal. Se o valor novo prometia eclodir com fumaças 

de inconformismo ostensivo, mais rápida e habilmente movia 

a engrenagem. O dilema: absorção ou destruição". 

O processo eleitoral enquanto instrumento do coron~ 

lismo é garantia de predomínio, por isso controlado e frau 

dado para preservar as vitórias da situação. Todo o ato que 

viesse garantir o resultado favorável do pleito, de modifi 

caçoes dos círculos eleitorais, em vésperas de eleições, às 

eleições a bico de pena, com a lavração a priori das atas e 

queima de urnas é considerado lícito. "Crime é perder elei 

ção", como dizia Caiado. 

Assegurando o domínio oligárquico em todos 

res da vida política, os chefes de clã, preservaram 

entretanto a posição de Senador de República. Nem 
• 

nem Antônio Caiado foram presidentes de Estado. A 

os seto 

para si 

Bulhões 

posição 

junto ao governo federal garantia-lhes maior prestígio e me 

lhores condições, por proximidade e relacionamento, de arti 

culações com o poder central, a outra ponta no qual se sus 

ten ta o pacto o ligárqui co- corone 1 i s ta. A dominação no Es ta 

do é garantida pelo controle partidário e controle do Execu 

tivo, sempre em maos de um membro do próprio clã ou de um a 

liado fiel. Como diz Rosa (1974, p. 65), o posto de presl 
-dente nao convinha por dois motivos: "A sua nenhuma 

tância no jogo político nacional (a posição obscura 

impo!. 
de Goi 
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-as respondia por isto, ao mesmo tempo em que era a garantia 

de posse - um quase feudo). Senador valia muito mais.As va~ 

tagens de poder exercitar de fato, os poderes de presidente, 

sem os percalços de ser presidente". 

Utilizando a cooptação ou a destruição simplesmente, 

através inclusive de força policial, os Caiados lograram sua 

preservação no poder até 1930 8
• A Revolução de 1930 veio en 

contrar em Goiás uma oposição emergente que articulada em um 

núcleo regional de Aliança Liberal, com o rompimento a nível 

nacional, destrona os Caiados e inaugura um novo poderio o 

ligárquico. 

3. A REVOLUÇÃO DE 30 E A AFIRMAÇÃO DE LUDOVICO 

A penetração da frente pioneira na parte sul do Es 

tado, configura a liderança econômica da região que se sen 

te alijada do processo político de então. O descompasso en 

tre Poder Econômico e Poder Político, acentuado pela incap~ 

cidade governamental de manter um rítmo de expansão econômi 

ca compatível com os anseios dos chefes oligárquicos locais, 

transforma a dissidência em oposição armada que, via Alian 

ça Liberal, conquista em 1930 o poder 9 • Mais uma vez o rom 

pimento se dá dentro do grupo oligárquico, levando ao poder 

os coronéis marginalizados no domínio anterior. E uma luta 

pela posse do poder, mantendo intacta a estrutura econômico 

social que o garantia. 

Içado ao poder, primeiramente, como membro da Junta 

Governativa, Pedro Ludovico Teixeira, médico; genro de um 

8 

9 

Vários são os casos de violências policiais -no_ período Caiadista. 
A destrui<ião dos Wolneys, coronéis do norte do Estado que J.anh~ 
vam prestIgio e ousaram se opor ã familiocracia dominante e exe~ 
pIo do controle exercido sobre outras facções que ensombreassem 
sua hegemonia. Sobre a "Tragédia do Duro" ver Doles (1977). 

Sobre a Revolução de 30 em Goiás ver Silva (1982). 
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forte coronel do sudoeste, é posteriormente nomeado Inter 

ventor Federal e a partir de então, estrutura seu 

pessoal na política de Goiás 10 • 

poderio 

Criticando as práticas políticas da Velha República, 

especificamente dos Caiados, o novo governo goiano, a exe~ 

pIo do nacional, se propõe a inaugurar uma nova postura p~ 

lítica, uma mentalidade progressista "forjada nos ideais da 

Aliança Liberal". Silva (1982), analisando os Relatórios en 

caminhados por Pedro Ludovico à Getúlio Vargas mostra como 

as "intenções revolucionárias e progressistas" ficam, em t~ 

dos os setores da administração, a nível do discurso, pr~ 

servando-se a prática de defesa dos interesses oligárquicos. 

Assim se expressa Silva (1982, p. 171): 

" ... não existindo em Goiás outras forças sociais 

com quem as oligarquias tivessem de repartir o Poder após 

30, o Estado não sofre alterações em seu conteúdo de classe. 

Ele continua favorecendo as oligarquias. Estas continuaram 

como únicas beneficiárias da política econômica do Estado. 

o que elas perderam foi a capacidade do controle di 

reto do Poder Político, na medida em que passam a depender, 

em suas decisões, do Poder Central. Perderam a "carta bran 

ca" que lhes dava total liberdade de açao a nível estadual, 

mas continuam donas do baralho e, se suas possibilidades de 

barganha com o Poder Central diminuíram em benefício deste, 

continuavam como parceiros na dominação sobre o restante da 

população". 

A administração de Pedro Ludovico, na sua relação 

com a oposição preserva também os ensinamentos Caiadistasde 

10 • Rosa (1974 e 1980) ao relatar os acontecimentos de outubro de 1930 
em Goiás afirma ter sido a nomeação de Pedro Ludovico a Interven 
tor resultado das premissas de tempo e falta de opção. 
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repressão pelo uso da força, demissões, conchavos e proteção 

aos correligionários. A era Ludovico inaugura, entretanto, a 

censura à imprensa, como testemunha Rosa (1974), vítima con~ 

tante de sua ira sobre seu jornal "O Ipameri", algumas ve 

zes aprisionado, tendo proibida sua ci~culação. 

A eleição para as Assembléias Constituintes Nacio 

nal e Estadual e principalmente a campanha para a governadQ 

ria do Estado, faz eclodir a cisão no seio governista, en 

tre antigos correligionários da Aliança Liberal. Na oposi 

çao se aglutinavam os dissidentes e os coronéis municipais 

desprestigiados, com o Senador Antônio de Ramos Caiado. O 

lançamento da candidatura de Ludovico a governadoria do Es 

tado precipi ta a ques tão. A disputa que se segue re za na me~ 

ma cartilha das lutas anteriores, como mostra este trecho de 

Ros a (1974, p. 150) sobre o assunto: "Os métodos da campanha 

postas em prática pelos dois lados assinalavam o mais baixo 

grau de politização dos líderes. Novos e velhos políticos, 

coronéis de envelope e coronéis com diploma de doutor se as 

semelhavam em tudo, com diminutas exceções. Farinha do mes 

mo saco, torrada no calor dos interesses e das paixões. He 

rança que a República de 89 acumulou e os regentes da Nova 

esbanjou (sic) em Goiás, no Brasil. Houve de tudo na velha 

terra do Anhanguera: dedicações, idealismos, venal idades , 

traições, safadezas de todo tamanho a que o povo goiano aco!!! 

panhava visivelmente enojado, assistindo de palanque o entr~ 

vero". Para mim, o povo goiano, ao contrário do que diz Ro 

sa, nao assistia de palanque, era excluído do espetáculo. 
-Dele so vivenciava os efeitos, praticamente os mesmos, fosse 

qual fosse o vencedor. 

Vitorioso, Ludovico se fortalece e articula a conso 

lidação de seu domínio que viabilizar-se-á também pelo for 

talecimento junto aos chefes políticos do interior, escolt~ 
-do pelo apoio do governo central que mesmo com a revogaçao 

da "política dos governadores", ao subordinar os Estados ao 

poder central, fazia-o prestigiando o Interventor. 

I 
I 
i 

! 
r 

I 
t , 

I 
I 
~ 

J 

I 
l 
I 
t 
f , 

I 
t 



i 
1 

I 
I 

1 
t 
I , 

60. 

Os fundamentos político ~ econômicos da Revolução de 

30 exigiam do Estado sua inserção direta no processo econo 

mico através da regulamentação dos fato~es e criação de con 

dições favoráveis à acumulação. Neste processo, insere-se a 

política da "Marcha para o Oeste" como medida que promove!!. 

do a ocupação do espaço nacional solucionaria o problema de 

segurança, expandindo a área agrícola e elevando a capacid~ 

de aquisitiva de todos os brasileiros, discutida no ítem an 

terior. 

A reformulação das funções do Estado atingem Goiás 

nao só através da política federal como exigindo do governo 
-local medidas que viessem "adaptar a economia regional as 

novas necessidades de acumulação". Cabe ao Estado dirigir o 

processo econômico, criando condições que possibilitassem a 

expansao capi talista. E as medidas tomadas pelo governo goi~ 

no vieram a favor do fortalecimento dos grupos oligárquicos 

locais ligados às regiões economicamente mais desenvolvidas, 

e, na outra face "em benefício dos centros hegemônicos na 

cionais e internacionais". Dentre estas medidas ressalta-se: 

a intervenção nas relações de trabalho através da regulame!! 

tação das relações entre patrões e camaradas; supressão gr~ 

dativa de impostos interestaduais e intermunicipais, apoio 

à política federal de colonização através da "Marcha para o 

Oeste" e a mudança da Capital (Silva, 1982, p. 173-174 e 

214) . 

A mudança da Capital, além de interesses econômicos, 

revestiu-se de interesses políticos. 

O processo que instaurou no poder representantes 
• 

das oligarquias dos centros dinâmicos da economia goiana não 

possuía adeptos suficientes que lhe assegurassem base de su~ 

tentação política. Eram poucos os membros da Aliança Libe 

ral que lograram a derrubada da oligarquia Caiado através da 

intervenção das tropas da Coluna "Artur Bernardes". A falta 

de quadros políticos que possibilitassem a garantia dos ide 

ais revolucionários exigiu dos "outubristas" a entrega de 
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chefias municipais a meros opositores locais nao obstante 

sua origem caiadista. Domingos Neto Velasco, um dos fundado 

res da Aliança Liberal goiana, descreve a si tuação: "Em Goiás, 

o número de adeptos da revolução era reduzidíssimo ... Os li 

berais e revolucionários espalhados em alguns municípios mal 

podiam respirar. Logo após a revolução, os governos munici 

pais foram entregues à facções que, não obstante não have 

rem cooperado com o movimento liberal, faziam oposição mera 

mente local aos que estavam nos cargos municipais, embora a 

poiando o governo caiadista. Foi uma contingência imposta p~ 

la carência de elementos revolucionários ... ,,11 • 

Diante de tal quadro era premente aos revolucioná 

rios organizarem por todos os meios seu suporte de poder. O 

afastamento do centro decisório do Estado da cidade de Goi 

ás significava o rompimento definitivo com o grupo oligá~ 

quico anterior uma vez que em torno da velha capital gravi 

tava o sistema de poder da Primeira República. Dados de Cam 

pos (1980 e 1983) atestam a importância política da cidade 

de Goiás até 1930. Foram da antiga capital: 83,3% dos Sena 

dores Federais; 81,8% dos Presidentes do Estado; 76,5% dos 

membros das Comissões Executivas dos Partidos (situacioni~ 

tas); 57,1% dos Deputados Federais e 28,1% dos Senadores Es 

taduais. Em termos imediatos significava ainda o desmantela 

mento do Caiadismo, uma vez que a cidade representava seu 

maIor reduto. 

A outra face dos interesses políticos na questão da 

mudança da capital é configurada pelas ambições pessoais de 

Pedro Ludovico em garantir sua liderança política, através 

da criação, ampliação e fortalecimento de bases de apoio que 
lhe assegurassem o comando político do Estado. A construção 

de Goiânia VIrIa representar sua consolidação como líder prQ 

gressista. O poder executivo já lhe permitia ir, "paulatin~ 

11 • Texto retirado de Campos (1980, p. 35). 
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mente, fechando os espaços dos seus correligionãriosque di~ 

punham de liderança e que teriam condições de lhe fazer freg 

te. Foi, porém, com a questão da mudança da capital que êle 

alijou definitivamente seus contendores. Enfrentando uma fe! 

renha oposição, superando crises políticas e dificuldades ~ 

conômicas, Pedro Ludovico vai, paulatinamente, se tornando 

o único líder e, em 1937, já era a única opção para a Inte! 

ventoria Federal em Goiás. Pela concretização da mudança, 

ele se torna um símbolo e líder incontestado na política 

goiana, até 1964" (Campos, 1980, p. 35-36). 

A questão política nao foi entretanto, em nenhum m~ 

mente, apresentada como razão da mudança. Todos os argume~ 

tos utilizados giraram em torno da impo~tância de um centro 

urbano dinâmico capaz de propiciar ao Estado, progresso e d~ 

senvolvimento necessários à superação do atraso estrutural 

de Goiás. A nova capital localizada no centro das regiões ~ 

conomicamente prósperas, simbolizaria a nova era em que in 

gressava o Estado. Para Silva (1983, p. 184), "mais do que 

uma capital para o Estado, pensava-se numa capital para o 

Sul e Sudoeste, isto é, para o centro econômico de Goiás". 

Os argumentos discutidos por Pedro Ludovico no rela 

tório a Getúlio Vargas, procuram mostrar através de um minu 

cioso exame da cidade de Goiás, a sua inadequação por que~ 

tões sanitárias, de localização e climáticas, à posição de 

Capital de um Estado progressista. Estes argumentos eviden 

ciam o uso político que Ludovico faz de seu saber médico, 

prática que adotará como estratégia de poder 12
• Na inaugur~ 

ção de Goiânia, entretanto, Ludovico, reabilita a cidade de 

Goiás, dizendo: "Confesso, fazendo justiça à velha Goiás, 

que não foram motivos de ordem sanitária que pesaram no meu 

espírito para retirar-lhe a primazia de ser a metrópole goi~ 

na. E um centro urbano relativamente saudável, 

Sobre isto ver Campos (1980). 

• apenas com 
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uma endemia de paratifo, como se dá em inúmeras cidades e ca 

pitàis do Brasil. Causas de origem econômica, política e s~ 

cial influíram poderosamente para que lhe cerceasse o privi 

légio de que usufruía"13 . 

Getúlio Vargas ao efetivar seu apoio à mudança, con 

dição essencial para sua viabilização assim se expressa: 

"torna-se imperioso localizar no centro geográfico do país 

poderosas forças capazes de irradicar e garantir a nossa ex 

pansão futura. Do alto dos vossos chapadões infindáveis, on 

de estarão amanhã, os grandes celeiros do país, deverá des 

cer a onda civilizadora para as planícies do Oeste e do No 
roeste,,11+ . 

Assim, Goiânia foi, também, a base de apoio necessa 

rio à penetração da "Marcha para o Oeste". 

Permanecendo no poder como Interventor e depois se 

elegendo Governador, Pedro Ludovico consolida seu domínio 

pessoal com a formação dos partidos políticos em 1945. Como 

chefe inconteste do PSD goiano, Ludovico garantiu seu pod~ 

rio até sua cassassão, já então Senador, pelo movimento p~ 

lítico-militar de 1964. 

O PSD permanece ~ frente da política goiana até a 

década de 60, segundo Rabelo (1974), graças à liderança de 

Pedro Ludovico. À sua sombra se estrutura também o PTB, que 

"no princípio era uma simples linha auxiliar do PSD para di 

rimir questões ou questiúnculas da política de arraial, da 

polí ti ca muni cipal is ta, principalmente" 15. Pos teriormen te o 

PTB passa a aglutinar grupos "inconvenientes" à UDN e indi 

ferentes ao PSD, tais como professores, garimpeiros, possei 

13 Extraído de Campos (1980 p. 36). 

11+. Extraído de Silva (1980 p. 189). 
15 Extrato de entrevista citada por Rabelo (1974 p. 81). 
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ros, fortalecendo-se principalmente em Anápolis, maior cen 

tro industrial e comercial de Goiás (Rabelo, 1974). Enqua~ 

to partido dos grandes proprietários rurais, partido dos co 

ronéis como foi muitas vezes chamado, o PSD tinha como maior 

opositor a UDN, onde se aglutinaram as forças políticas an 

teriores ã 1930 e os dissidentes pessedistas descontentes 

com a orientação personalista de Ludovico. O PSP liderado 

por Alfredo Nasser, oposição pós-3D ã Pedro Ludovico repr~ 

sentava o grande comércio de então e aliava-se ã UDN no com 

bate ã Ludovico. 

Nascido progressista, o PSD se torna no poder, con 

servador. Nas eleições de 1960, entretanto, lança candida 

to Mauro Borges Teixeira, filho de Pedro Ludovico, que se 

apresenta com uma proposta desenvolvimentista de governo. 

Eleito pela coligação PSD/PTB, Mauro Borges procura 

imprimir ao governo um caráter progressista, aprofundando a 

inserção estatal no direcionamento do processo econômico, 

compondo alianças e direcionando, num esquema populista, os 

interesses e as forças populares, principalmente rurais, que 

começavam a emergir favorecidas pela conjuntura nacional; ~ 

dotando critérios técnicos-racionais na condução do serviço 

público. Se tal postura, por um lado, aglutinou, em primei 

ro momento, forças oposicionistas esvaziadas nas críticas 

as arbitrariedades da oligarquia Ludovico, por outro arrefe 

ceu os ânimos dos pessedistas tradicionais. 

Cerceaqos em seu poderio pela eliminação das práti 

cas clientelísticas, cuja eliminação ainda levou, pelo cri 

tério da eficiência, ã admissão no serviço público de pe~ 

soas ligadas ã UDN; amedrontados com a mobilização urbana e 

com as assoclaçoes e sindicatos de trabalhadores rurais que 

iam se organizando com o patrocínio da Secretariado Tra 

balho e Assistência Social; sentindo-se ameaçados no plano 

econômico e político, as forças tradicionais do PSD começam 

a se opor a Mauro Borges, sendo controladas entretanto por 

Pedro Ludovico. 
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o legislativo eleito em 1962 composto essencialmen 

te de políticos novos e a projeção nacional de Mauro Borges 

e seu plano de governo reforçam o prestígio de seu governo, 

junto a setores de seu partido e junto à população. Mauro 

Borges utilizando de urna euforia nacionalista-desenvolvimen 

tista procura sedimentar o apoio popular a seu governo. O 

rompimen!o do acordo PSD/PTB marginaliza en~!:e~éln~o o gove! 

no estadual face ao federal, corno afirma o próprio govern~ 

dor Mauro Borges e dificulta as relações executivo-legisl~ 

tivo a nfvel interno. A mobilização popular é entretanto in 

tensificada. Neste quadro estoura o movimento de 64. 

O governo goiano adere a ele e passa a assistir a 

queda dos seus ~uxiliares, um após outro, imposta pelo pró 
-prio movimento. A cabeça mais cobiçada entretanto e a do g~ 

vernador, contra o qual se postam as forças políticas oposl 

cionistas, descontentes do PSD e setores militares. Em outu 

bro de 1964 é decretada a Intervenção em Goiás. Cai a oliga! 

quia Ludovico. 

4. A POLfTICA E O EXERCfcIO DO PODER APds 1964 

Com a queda de Mauro Borges, Goiás vive sob um perÍ~ 

do de Intervenção, seguida de um governo militar até às e 

leições de 1965. 

As modificações operadas a nível político pelo movi 

mento de 1964 alteraram as relações dos atores políticos em 

Goiás que tiveram cerceados antigos canais de exercício do 

poder. A rearticulação de forças a nível federal gerou urna 

rearticulação a nível local, com as antigas lideranças se a· 

glutinando em torno do partido oficial ou em oposição a ele. 

A reestruturação partidária processada com a Lei 

4.74a/65 aglutinou na antiga ARENA as forças políticas der 

rotadas com a ascensão de Ludovico em 1930, até então agr~ 

padas na UDN; políticos do PSP e algumas lideranças interi~ 

ranas do extinto PSD que haviam rompido com Pedro Ludovico 

ou que se sentiam ameaçadas em seus domínios e/ou enfraqu~ 
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cidas em seu poder de barganha pela política de alianças e 

pelo caráter racional-desenvolvimentista do governo Mauro 

Borges. No MDB aglutinaram-se praticamente todas as forças 

derrotadas com o Movimento de 64: antigos pessedistas fiéis 

a Ludovico, correligionários de Mauro Borges, representa~ 

tes do setor progressista do antigo PSD e lideranças popula 

res sobreviventes ao processo de extirpação desencadeado 

principalmente, após 1968. 

Permanece, portanto, no bipartidarismo implantado, 

a luta das oligarquia Caiado e Ludovico embora em torno des 

tas famílias tenham se aglutinado outras forças. 

o centralismo político imprimido e a descaracteriza 

çao do processo eleitoral concretizada com os Atos Institu 

cionais n 9 1/65 e n 9 2/66 reduziram as disputas eleitorais 

aos postos legislativos e executivos municipais, ceifando as 

possibilidades de disputa pela renovação de poder, a nível 

de executivo estadual. A reforma tributária e a política e 

conômica do governo cercearam por sua vez as possibilidades 

da oposição se estruturar nos municípios' interioranos, p~ 

bres, sem recursos que nada teriam a ganhar e só teriam a 

perder, opondo-se ao governo. Portanto, após 1964 dominar o 

executivo estadual e com ele as forças partidárias que se 

estruturam ã sombra do governo continua sendo o elemento 

principal de dominação política. Entretanto, a submissão de 

todos os poderes, inclusive o executivo estadual ao poder e 

xecutivo federal torna esta dominação nao só urna questão de 

disputa interna, mas, principalmente, urna questão de artic~ 

lação com o poder central. Nesta articulação, as forças fa 

miliocráticas anteriores são obrigadas a se 

absorverem, quando necessário, "lideranças" 
1964 ou pelo governo federal. Desse modo, o 

dual neste período foi disputado'por facções 

expandirem 

forjadas 
executivo 

internas 

para 

por 
esta 

ao 

próprio partido do governo, aliadas ou nao ao antigo gr~ 

po dos Caiados. Assim, a família Caiado volta corno central 

na~ política de Goiás, mas outros grupos aparecem atenuando 

e dissimulando a familiocracia. 
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Interessava, por outro lado, ao governo central ma~ 

ter o poder familiocrático de forma atenuada e dissimulada, 

pois sua legitimação só poderia ocorrer via governo estadu 

aI, que pela hipertrofia do Executivo, se estende a todo o 

interior do Estado. A forma de articulação escolhida pelo 

governo central foi a manutenção das práticas coronelísti 

cas de exercício de poder só que centralizadas no Executivo 

e ocultadas sob a aparência da racionalidade tecnocrática. 

Os governos pós-1964 caracterizam-se então por uma articul~ 

ção direta das forças políticas locais com o governo fede 

ralo Nesta articulação, antigas práticas de clientelismo são 

preservadas nos setores que possam vir a beneficiar tanto o 

Regime como as lideranças locais. Estas lideranças entreta~ 

to se submetem ã direção do poder central. 1964, significou, 

portanto, para Goiás, o soerguimento de facções derrotadas 

em 1930, só que agora submetidas ao poder federal, que ao 

mesmo tempo que cumplicia com as práticas tradicionais de 

exercício da política local, limita-as, centralizando-as no 

executi vo. Dominar o governo estadual é então o trunfo maior. 

Pelas úl timas eleições diretas, em 1965, é elei to p~ 

ra governador do Estado um político de antigas hostes ude 

nistas. A ARENA, partido oficial faz também maioria na As 

sembléia Legislativa - 25 deputados contra 14 do MDB - e na 

Câmara Federal - 8 deputados contra 5 do MDB - perde entre 

tanto a senatória e a prefeitura da Capital 16 • 

Imprimindo um cunho municipalista a seu governo, O 

távio Lage procura compor-se com as lideranças locais, pre~ 

tigiando-as e desenvolvendo obras de infra-estrutura para 

escoamento da produção. Os latifundiários compõem-se com o 

novo regime e o partido do governo se estrutura nos municí 

pios do interior, base de seu fortalecimento. 

16. Dados do T.S.E. 
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Paralelamente desenvolve-se o processo de coerçao so 

bre as classes populares através do aprisionamento de seus 

líderes, pressões e proibição as manifestações. A invasão da 

Catedral Metropolitana de Goiânia por forças da polícia mi 

litar a fim de conter um movimento estudantil, pela sua Vl0 

lência, muito repercutiu no meio urbano. O autoritarismo rei 

nante não tolerou entretanto mais do que as manifestaçõesde 

protestos da Cúria Metropoli tana. Goiás, corno todo o Brasil, 

sofre os efeitos do Movimento de 1964. E são as classes p~ 

-pulares urbanas e rurais, os estudantes, funcionalismo pu 

blico e trabalhadores braçais os mais atingidos. Um ex-fun 

cionário da Secretaria da Fazenda desde a década de 1940 a 

firma ter sido este o pior governo para o funcionalismo p~ 

blico de Goiás. Além das perseguições, o atraso de meses no 

pagamento passou a ser norma regular 17 • 

Prestigiando as classes proprietárias rurais a qual 

pertence, e esmagando, com o beneplácito do governo militar 

de 1964, as classes populares, Otávio Lage organi za as ba 

ses políticas situacionistas em Goiás. 

O primeiro governador nomeado para o período 1971 a 

1975 é um Caiado, acentuando o prestígio da velha UDN. Go 

vernando num quadro de euforia desenvolvimentista no perí~ 

do áureo do~"milagre brasileiro"-e de "tranquilidade social", 

Leonino Caiado concentra os recursos estaduais na constru 

ção de obras consideradas faraônicas, na época: o Autódromo 

Internacional de Goiânia e o Estádio Serra Dourada. Estas o 

bras podem,provavelmente ,ser compreendidas corno esforço p~ 

ra cooptar dois setores representativos de voto: jovens ori 

undos de classes mais abastadas e a massa popular urbana que 

tem no football sua opção de lazer. 

17 • Informação obtida em entrevista. 
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o caráter urbano de sua gestão não agrada as repr~ 

sentações políticas do interior. Entretanto, o aprofundame~ 

to das relações capitalistas no campo, com o apoio dos pro 

gramas federais ao desenvolvimento agro-pecuário do Estado 

suprem a "omissão" rural do governo goiano e consolidam a 

força interiorana do partido oficial, muito mais visto como 

partido do governo federal. 

Neste período, a Secretaria de Educação que sempre 

desempenhou função política ajuda a suprlr, pelas circuns 

tâncias conjunturais, a omissão do governo no interior. E 
o período de reformas educacionais, com a implantação da Lei 

5.692/71. Através de convênios são destinadas verbas para 

reformas e ampliações de prédios escolares para implantação 

do 1 9 grau, criação de escolas de 29 grau, dentro do proje 

to de expansão do ensino; construção de algumas escolas p~ 

livalentes em cidades escolhidas por critérios político

elei toreiro.s; treinamento dos professores na própria cidade 

ou em Goiânia; desenvolvimento de cursos de licenciatura

curta a fim de habilitar professores do interior e formar 

técnicos educacionais a nível de 1 9 grau. A nível de organi 

zação, várias medidas atingem o interior como a estrutura 

ção dos programas: Mobral, Supletivo, Magister e Lumen, os 

dois últimos destinados à habilitar, a nível de 2 9 grau,pr~ 

fessores leigos; e a elaboração e aprovação de um Estatuto 

de Magistério que entretanto não entra em vigor. 

o trabalho da então SEC, se por um lado confere st~ 

tus eleitoral ao seu titular, não é suficiente para mobili 

zar lideranças políticas. O desprestígio das velhas corren 

tes políticas de Goiás manifesta-se com a nomeação, para o 

período governamental subsequente 1975-1979, de um "técni 

co", cuja passagem pela vida pública se resumia na presidê~ 

cia das Centrais Elétricas de Goiás e na prefeitura, por n~ 

meação, da cidade de Anápolis, área de Segurança Nacional. 

Sem forças políticas que o sustentassem, o govern~ 

dor Irapuan Costa Júnior lança-se à estruturação de suas prQ 
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prias bases, dentro do partido oficial. Nomeia para prefei 

tura de Goiânia um seu amigo pessoal, empresário ligado ao 

comércio que mesmo nao tendo exercido cargo político anteri 

ormente 18
, alinhava-se, até sua composição com Irapuan, com 

os oposicionistas ligados i Iris Rezende Machado, ex-prefei 

to cassado de Goiânia no período Otávio Lage, que através 

de uma liderança populista e carismática tem grande aceita 

bilidade popular, condição que o fará governador pelo PMDB 

em 1982. Para prefeitura de Anápoliso governador Irapuan 

Costa Junior, consegue a colocação de um dos líderes empr~ 

sariais do Estado ligado ao grande comércio com sede em Aná 

polis. 

Nas eleições de 1974, antes da sua posse, trabalha 

e consegue eleger um bom grupo de deputados jovens, para a 

primeira legislatura, aos quais prestigia durante sua ge~ 

tão. ~ preciso salientar que estes deputados representam 

principalmente as regiões Sul, Sudoeste, Mato Grosso Goia 

no, Extremo Norte e municípios da cercania de Goiânia, cen 

tros econômicos do Estado. Procura, paralelamente, composi 

ção com políticos fortes destas regiões e outras do Estado 

que, até certo ponto, eram desprestigiados dentro do partido 

por não pertencerem ao núcleo Caiadista da ex-UDN e/ou por 

suas posições progressistas, identificadas com o Ludoviqui~ 

mo. 

Dentre estas composições destaco a nomeaçao para a 

Secretaria da Educação de um líder da região sudoeste do Es 

tado (tradicional reduto dos Ludovico) que, deputado fede 

ral, tinha pretensões políticas maiores 19. A Secretaria de 

18 • Foi eleito deputado estadual em 1974, já compondo o grupo Irapuan. 
Não exerce o mandato porque vai para a Prefeitura de Goiânia. 

19 • A primeira tentativa do governo foi colocar i frente da Secretaria 
da Educação um técnico na área, com passagens pela direção da 
Escola Técnica Federal de Goiás. Sua impermeabilidade junto aos 
políticos tornaram-no não só indesejável como danoso aos inte 
resses desta classe que, armando um escândalo sobre um desvio 
de verbas na SEC, forçam seu pedido de demissão. Na verdade ele 
permanece i frente da Secretaria apenas alguns meses. 
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Educação que tradicionalmente tem sido um importante trampQ 

lim político, proporcionaria ao deputado a ampliação de suas 

bases eleitorais, uma vez que é a SEC a secretaria de maior 

penetração no interior, levando "benefícios" a todos os mu 

nicípios do Estado e, por via destes, aos povoados e vilas. 

O governador, além de dividir os lucros desta penetração, 

ao possibilitá-Ia a um forte político do Sudoeste, região ~ 

conomicamente rica e produtiva, na época, no auge da prod~ 

ção de algodão, solidifica nestes municípios sua liderança 

política. 

Foi neste governo que a SEC, tradicionalmente poli 

tica, ganha pois em importância. Até 

cretaria era entregue à pessoas com 

relacionadas às famílias de tradição 

então, geralmente a Se 

pretensões eleitorais, 

política no Estado, mas 

sem cargos eletivos anteriores. Era a passagem pela SEC que 

lhes assegurava vi tória ele i toral. Foi o caso de Jarmund Na~ 

ser, sobrinho de Alfredo Nasser fundador e líder do antigo 

PSP, no governo Otávio Lage e de Hélio Mauro Umbelino Lobo, 

ligado aos Caiados, no Governo Leonino, para ficar apenas 

nos governos pós-64 20 
• Ambos desconhecidos no cenário poli 

tico estadual, elegem-se deputados federal nas eleições de 

1970 e 1974 respectivamente. Jarmund Nasser foi inclusive o 

candidato mais votado à Câmara Federal, em 1970. Hélio Mau 

ro foi o terceiro mais votado da ARENA em 1974, perdendo p~ 

ra Hélio Levy da Rocha, já político e, na época, presidente 

do Departamento de Estradas de Rodagens (DERGO) e Wilson Si 

queira Campos, político representante do norte de Goiás. 

Desta forma, de "fábrica" de deputados federais a 

SEC eleva-se no Governo Irapuan à instrumento de consolida 

ção e ampliação de bases elei torais necessários às prete!! 

20 Hélio Mauro, à época trabalhava no MEC em Brasília. Algumas ver 
sões afirmam ter sido sua indicação para a Secretaria uma impo 
sição do Ministro da Educação, Jarbas Passarinho. A este apadrI 
nhamento não se pode deixar de acrescentar serem ele e o entao 
Governador, concunhados. 
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soes políticas mais audaciosas 21 
• 

Em sua gestão, Irapuan procura prestigiar principal 

mente as classes produtoras capitalizadas do Estado, nos se 

tores agro-pecuário, industrial e comercial. Cria o Banco 

de Desenvolvimento do Estado, o Distrito Agro-Industrial de 

Anápolis, amplia o sistema de armazenamento de produtos a 

grícolas e junto com o governo federal patrocina programas 

de desenvolvimento agro-pecuários. Apesar de suas açoes be 

neficiarem preferencialmente a parte sul do Estado, centro 

mais capitalizado, é construída no norte, a ponte sobre o 

rio Tocantins, obra que beneficia os grandes latifúndios de 

dicados ã pecuária de corte que intensificam na década de 

70, o processo de concentração nesta região. 

Procurando impor uma linha técnica, com critériosde 

racionalidade e eficiência como características de governo, 

não abandona, contudo, as práticas clientelísticas tradicio 

nais sempre e onde se mostram eficazes. Justificadas pela 

"racionalidade administrativa" estas práticas foram ampl~ 

mente disseminadas, como no caso das medidas tomadas para re 

formas da e na Secretaria de Educação, discutidas no capít~ 

lo V. 

Estrutura-se também em sua gestão o trabalho organi .-
zado na área da assistência social. Dirigido pela primeira 

dama com o apoio das esposas de prefeitos e deputados, este 

trabalho tem duas linhas mestras: assistência ã mulher-mãe 

pobre das periferias urbanas através de cursos vários como 

puericultura, arteculinária, costura, tecelage~, etc.; e, 

promoção sócio-comercial do trabalho artesanal. Procurou-se 

desta forma ocupar também um espaço junto ã população pobre 

do meio rural e, principalmente, das periferias urbanas. 

21 o então Secretário faleceu em um acidente logo após sua saída da 
pasta para efeito de desincompatibil ização eleitoral. Suas pr~ 
tensões eram a governadoria ou a senatória. 
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:E desnecessário dizer que nao se propõe com este tra 

balho ou com qualquer outra ação do governo atingir os pr~ 

blemas estruturais de Goiás, dentre eles talvez o mais im 

portante, a posse da terra. A estrutura filantrópica que fi 

ca montada servi rá, contudo, para ampl iação dos trabalhos na 

área pelo próximo governo, que dele se utilizará como plat~ 

forma eleitoral. Servirá também para transformar a posição 

de primeira-dama e suas titulares em fortes e eficientes ca 

bos-eleitorais. 

A base de sustentação política montada por Irapuan 

Costa Júnior não lhe possibilitará fazer seu sucessor junto 

ao governo de Brasília, mas vai assegurar-lhe admissão no 

PMDB após seu rompimento com o novo Executivo estadual. O 

seu ingresso no PMDB garantiu a este partido importantes a 

desões no Sudoeste, Vale do São Patrício (região do Mato Gro~ 

so Goiano) e extremo norte do Estado, regiões econômica e p~ 

líticamente importantes. Foi esta garantia de reforços ao 

Partido que assegurou a admissão de Irapuan, apesar dos pr~ 

testos de outras facções do P.MDB que chegaram a levar a que~ 

tão ao diretório nacional, uma vez que sobre o ex-governador 

pesam acusaçoes de delator, fascista e defensor do Movimen 

to de 1964. 

A nomeaçao de Ary Ribeiro Valadão para governador do 

Estado, para o período 1979-1982 significa vitória da ala 

Caiado, representantes da antiga UDN no partido oficial. 

Político tradicional, expressivo no movimento cons 

piratôrio ã Mauro Borges, Valadão vai definir um governo de 

grupos, prestigiando correligionários da mesma facção. O ca 

ráter exclusivista de seu governo favorece a 'explicitação 

dos conflitos internos do partido. Os primeiros problemas 

surgem exatamente com o grupo do ex-governador. 

Os deputados estaduais liderados por Irapuan formam 

na Assembléia Legislativa uma bancada de dissidentes, alian 
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do-se aos deputados do extinto MDB na barragem de propostas 

e mensagens do Executivo. Mais que isto, apresentavam e aj~ 

davam aprovar projetos que fariam os interesses do govern~ 

dor. A necessidade de assegurar maioria da situação tanto 

na Assembléia Legislativa como no Congresso Nacional, evita~ 

do assim que políticos de Goiás viessem a reforçar os qu~ 

dros de futuros partidos de "descontentes" com a ex-Arena, 

pois movimentava-se no País, à época, a reformulação parti 

dária, levou à articulações em busca de um acordo entre "dis 

sidentes" e governo. Para celebração do acordo, os deput~ 

dos do grupo Irapuan apresentaram como exig~ncia fundamen 

tal, a nomeação para a então Secretaria de Educação e Cultu 

ra de um elemento do grupo. 

IEsta exig~ncia e a recusa do governador justificada 

como forma de "não perder o controle" atestam o processo de 

crescimento da importância política da Secretaria, já ini 

ciado no governo anterior. O impasse aí gerado é inclusive 

previsto pelos jornais locais, como confirma este comentá 

rio sobre a exig~ncia dos dissidentes feita pelo jornal "O 

Popular", edição do dia 19/12/79: " ... poderia estar aí um 

problema ... pelo sentido político que se confere em Goiás 

à - poderosa neste aspecto - Secretaria de Educação". Somen 

te após interfer~ncia de Brasília é selado o acordo, proce~ 

sando-se entretanto o desmembramento da Secretaria em "Se 

cretaria de Educação" e "Secretaria de Cultura e Desportos" 

cabendo a primeira a um dos deputados dissidentes, apontado 
pelo grup022 . 

22 

O acordo nao velO a significar entretanto harmonia 

Um ex-deputado dissidente, hoje desligado da carreira política, a 
firmou-me que os critérios para a escolha dentre eles para ocu 
par a Secretaria da Educação recaiu no então deputado Adjair LI 
ma por ser ele discípulo e amigo do ex-Secretário da Educaçao 
no governo Irapuan, podendo portanto dar continuidade ao traba 
lho e, também por ter sido, no grupo, o que teve mais dificulda 
des eleitorais. 
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no partido. Além da posterior filiação do ex-governador com 

um grupo de deputados federais ao PMDB que se organizava, o 

titular da SE jamais foi absorvido e aceito pelo governador 

e sua equipe. Isto fica patente durante toda gestão, princl 

palmente nos períodos de greves de professores. Sem autono 

mia financeira e sem jogo político necessário, o ex-titular 

da SE se transformou no primeiro Secre~ário de Educação a 

perder uma eleição. 

Este fato, para mim, tem duas explicações plausi 

veis. A primeira, o alijamento do ex-titular da SE de toda 

a equipe de governo que além de não favorecer, dificultou s~ 

bremaneira sua atuação como forma de cercear-lhe e a seu gr~ 

po, os proveitos políticos que a SE em potencial oferece. A 

guerra fria entre a Secretaria da Fazenda, cujo titular era 

um Caiado, e a Secretaria de Educação foi uma das armas. SeITl 

autonomia financeira a SE tinha amarrados seus propósitos. 

Até mesmo os recursos federais remetidos diretamente aos pr~ 

gramas específicos de educação passaram com a instituciona 

lização, pela Secretaria da Fazenda, do Caixa Onico do Esta 

do, a dependerem de liberação do Secretário da Fazenda. Co 

mo recurso fundamental entretanto, já que sua destinação e 

previamente estabelecida, as verbas federais foram pratic~ 

mente a única saída do então titular da pasta da Educação. 

Provavelmente por isto tenha sido este o Secretário de Edu 

cação que mais frequentou os corredores financeiros da edu 

caça0 em Brasília. 

A segunda explicação está para mim na atuação do pr§. 

prio Secretário. Enquanto deputado, principalmente deputado 

dissidente, ele se manifestou na Assembléia e pelos jornais, 

favorável is teses defendidas pelo Movimento de Valorização 

dos Professores iniciado pelo Centro de Professores de Goi 

ás em abril de 1979, com a finalidade de lutar pela melho 

ria da situação salarial, em primeiro plano, e das condi 

ções de trabalho no magistério público estadual goiano, co 
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mo consequência 23 
• Como titular da Secretaria de Educação, 

o deputado, então Secretário, negou na prática e mesmo em 

discurso, suas posições anteriores. Ao chamar, pela televi 

são, de mercenários os professores que em greve exigiam um 

aumento salarial de 55% sobre um salário médio de Cr$ 

5.000,00, em março de 1980, o Secretário assina com esta 

classe sua sentença de morte política. Habituado com a for 

ma clientelística que dita as práticas da política 

e nela o trato dos problemas da educação, o então 

goiana, 

Secretá 

rio nao teve habilidade suficiente para enfrentar uma situa 

ção até então inédita no setor da educação em Goiás: rebe 

lião de professores que tradicionalmente se comportavam co 

mo passiva massa de manobra eleitoral. A situação adversa em 

que se encontrava na equipe executiva ao colocar obstáculos 

à sua atuação, favorece sua derrota eleitora1 24 
• 

Outro momento de explicitação dos conflitos inter 

nos do já agora PDS, devido à atuação grupista de Ary Val~ 

dão, acontece com a convenção do partido para escolha de seu 

candidato à Governador, nas eleições de 1982. Até então o 

governador habilmente tinha conseguido arrefecer os dissi 

dentes, mas ao apoiar e impor como candidato Brasíliô de Ra 

mos Caiado, passa a enfrentar correligionários do ex-gove~ 

nador Otávio Lage de Siqueira que vêem nele, pela força que 

conquistou nos municípios do interior durante seu governo, 

como o melhor, senão o único político do PDS com bases elei 

torais suficientes para enfrentar o candidato, já lançado, 

do PMDB. Ary Valadão perde a convençao. Primeira derrota do 

governo de Goiás no pleito de 1982. 

23 O Movimento dos professores em Goiás constitui-se por seu ineditis 
mo e importante reação à utilização eleitoreira da classe em um 
tema de estudo à parte. 

Sem se desligar do PDS, o secretário alinha-se ao grupo Otávio à 
época do período eleitoral em oposição às orientacões do Gover 
nador Ary Valadão. 
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Na area econômica, as iniciativas oficiais traduzem 

se em projetos dispendiosos que favorecem grupos econômicos 

e grandes empresários, corno o projeto Rio Formoso, projeto 

prioritário dessa gestão. Portanto, a diferença mais marca~ 

te entre este governo e o anterior é que no lugar de justi 

ficar suas medidas e atos com critérios "técnicos" e "racio 

nais", o governo Valadão assumiu os "interesses políticos" 

corno o móvel de suas ações e fez política corno sempre se fez 

em Goiás: beneficiou correligionários, procurou eliminar ad 

versários e "concedeu" ao povo os benefícios necessários 

sua cooptação. 

-a 

Visto corno o exercício do poder se deu em Goiás em 

submissão ao governo central é necessário, para compreendê 

lo e explicá-lo, urna análise síntese dos modelos econômi 

cos e políticos implantados no Brasil após 1964. 

5. MOVIMENTO POLfTICO-MILITAR DE 1964 

O movimento pOlítico-militar de 1964, deve ser ana 

lisado dentro da necessidade de garantir a continuidade do 

proaesso de desenvolvimento econômico capitalista, sob a he 

gemonia da estrutura produtiva de base urbana industrial, i 

niciada com a Revo lução de 1930 25 
• Se em termos e conômic os 

significou a continuação e o aprofundamento da "estrutura 

de corte monopolístico da economia brasileira"; em tennosp'~ 

líticos significou o rompimento da aliança populista corno 

condição necessária ã contínua aceleração do processo de a 

cumulação de capital. 

A expansão capitalista brasileira sob a predominâ~ 

cia da estrutura produtiva de base urbano industrial, ini 

25 Para análise dos detenninantes econômicos do Movimento de 1964 uti 
lizo basicamente Oliveira (1975 e 1977). Para análise do modelo 
pOlítico-econômico implantado a partir de 1964 baseio-me, prin 
cipalrnente em Oliveira (1975 e 1977) e Cardoso (1977). 
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ciada concretamente nos anos pós-3ü, teve na perda de dina 

mismo do setor exportador, decorrente das crises no siste 

ma capitalista internacional, como salientam os t~cnicos da 

"substi tuição de importações ,,26 , o impulso necessário. 

Sua efetiva implantação só se faz possível,entreta~ 

to, através da criação e aplicação de medidas institucio 

nais que possibilitaram, ao mesmo tempo, a destruição das 

regras do jogo da economia de base agrária e criaram condi 

ções para a introdução do novo modo de acumulação, tendo a 

indústria como o carro-chefe do sistema (Oliveira, 1975). 

As medidas adotadas visam, essencialmente, propiciar 

condições para canalizar esforços no sentido da acumulação 

sobre o setor industrial. Institucionalizam-se assim novas 

formas de relacionamento do capital com o trabalho: regul~ 

mentam-se as relações trabalhistas; redefine-se a função do 

Estado, agora não apenas como um Estado Oligárquico, media 

dor das forças sociais em ação, mas como interventor na eco 

nomia, seja de forma direta, na "qualidade de produtor", se 

ja de forma indireta, acionando mecanismos de "controle ad 

. ministrativos". Aprofunda-se, também, a divisão social do 

trabalho entre a cidade e campo na qual, a agricultura, por 

seus subsetores de exportação e consumo interno, desempenh~ 

rá papel fundamental no financiamento e sustentação da acu 

mulação industrial urbana. Nesta conjuntura é que se lança 

o Movimento da Marcha.para o Oeste, que sigriificará a inser 

ção de novas áreas agrícolas ao mercado capitalista nacio 

nal. Dentre estas novas áreas, Goiás, que se firma como a 

"terra prometida", fornecedora de alimentos básicos para o 

mercado interno. 

26 

O populismo será a forma política desta nova adequ~ 

A teoria da "substituição de importações foi muito desenvolvida na 
década de 60, pelos economistas da CLPAL (Comissão Econômica p~ 
ra a América Latina das Nações Unidas). Ver: Tavares (1973) e 
Serra (1976). 
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ção nas relações de produção. Como "pacto" de classes sua 

marca específica "vai ser a de manter ao nível do processo 

político a anterior indiferenciação social, de não regis 

trar, na estrutura dos processos políticos da Nação, aquela 

diferenciação social de base, que o processo de avanço na 

divisão social do trabalho estava gestando: gestando uma no 

va classe operária, gestando novas classes assalariadas ur 

banas e transformando em alguma medida com muito menos for 

ça e de uma forma muito menos radical, tamb~m o pr6prio cam 

po" (Oliveira, 1977, p. 118): Através do populismo, a nas 

cente burguesia consegue, ao mesmo tempo, liquidar politic~ 

mente, contando com o apoio das classes trabalhadoras urba 

nas, as tradicionais forças oligárquicas e, assegurar à ex 

pensa dos trabalhadores, tanto urbanos como rurais, as fon 

tes internas de acumulação. A legislação trabalhista forne 

ce os instrumentos necessários a isso. 

Em Goiás, como foi visto, a Revolução de 30 depôs 

uma oligarquia, mas gestou outra. O fato de ser uma socieda 

de marcadamente rural, sem forças sociais capazes de se 0PQ 

rem à oligarquia, responde por isto. Mesmo permanecendo oli 

gárquico, o Estado de Goiás assume entretanto, a função de 

intervenção na economia, como ja mostrado, anteriormente. 

A partir da década de 50 a aceleração forçada pelo 

"Plano de Metas", com a implantação "de golpe" de indústria, 

de bens de consumo duráveis, impunha novamente um outro p~ 

drão de acumulação que, para se estabelecer necessitava g~ 

rar novas fontes de financiamento. 

A base capitalista pobre sobre a qual se assentava 

a economia brasileira, com um campo industrial de bens de 

produção ainda incipiente, não fornecia bases para finan 

ciar tal inversão. A solução ocorrera então, como discute 

O 1 i v e i r a (19 75), P o r d u a s ver te n te s: d e um 1 a d o a as s o c i a ç ã o 

com o capital estrangeiro, de outro o aumento na taxa de ex 

ploração do trabalho. 
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o recurso ao capital estrangeiro far-se-á agora sob 

forma de investimento diretos e significará o acréscimo de 

forças ao processo de acumulação, através de incorporação 

de tecnologia avançada. A simples transferência de '~trabalho 

morto", acumulado para um mercado que se caracteriza pelo 

custo irrisório da força de trabalho, potenciará enormemen 

te a aceleração da acumulação do capi tal, aprofundando o di~ 

tanciamento entre os rendimentos do trabalho e do capital. 

A forma de éndividamento externo adotado - éndivida 

mento privado através de investimento direto - se apresenta 

como o meio de superar a conjuntura internacional na época 

desfavorável. Esta foi, acima de tudo, a forma procurada pe 

las classes dirigentes internas, pela acumulação prévia, 

que podia ser rapidamente incorporada ao sistema produtivo 

nacional. Restaura-se, assim, o padrão de relação centro-p~ 

riferia, mas agora num novo patamar da divisão internacio 

nal do trabalho: muda-se a relação de produtores de maté 

rias-primas versus produtores de manufaturas, para produtQ 

res de bens de consumo versus produtores de bens de produ 
-çao. 

Do lado do financiamento interno, sob a ideologia 

do desenvolvimento nacional, o Estado aprofunda sua interfe 

rência na economia, assumindo os investimentos nos ramos da 

produção de bens de consumo intermediários, criando assim 

as condições infra-estruturais necessários ã implantação e 

s us ten tação das indús tri as "dinâmi cas". Es ta ingerênci a mais 

efetiva do Estado na economia é acompanhada de uma política 

salarial idêntica ã do período anterior, com dois agrava~ 

tes: de um lado, a política financeira do governo que, ao 

lançar mão do recurso inflacionário como forma de financia 

mento disponível, consegue mobilizar recursos financeiros 

internos ã custa da erosão do poder aquisitivo dos salários; 

do outro i o afastamento maior das massas populares do cen 

tro gravitacional de poder, que, traduzido em termos de pe~ 

da de poder político resulta numa deteriorização real do s~ 

lário-mínimo, como mostra Oliveira em seu estudo: A Economia 
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Além da deteriorização real do valor do salário e 

da perda do valor aquis i ti vo do mesmo, res uI tan te da aspi ra 1 

inflacionária deflagrada pelo Governo, a deteriorização do 

nível de vida das classes trabalhadoras é afetado também p~ 

lo diferencial entre salário-real e custo de reprodução da 

força de trabalho urbano. O avanço da urbani zação e as novas 

leis de mercado impostas, agem no sentido de desruralizar 

os componentes da reprodução da força de trabalho, institu 

cionalizando-os, transformando-os em mercadorias. Isto se 

dá com a institucionalização dos serviços de transporte, e 

ducação, saúde, entre outros. Assim, se no período inicial 

da industrialização, a agricultura "primitiva" desempenhou 

importante papel no asseguramento de um equilíbrio entre s~ 

lário real custo de reprodução da força de trabalho, man 

tendo baixos os custos com alimentação, agora, os baixos pr~ 

ços dos produ tosagrí co las para consumo interno não·s ão mais 

condições suficientes para assegurar este equilíbrio. Novas 

necessidades de consumo são criadas pela industrialização, 

aprofundando o diferencial salário - custo de reprodução. 

Enquanto a taxa de exploração do trabalho era então 

duplamente aumentada - de um lado, pela deteriorização do 

valor real do salário, de outro, pelo crescimento do custo 

de reprodução da força de trabalho -, os ganhos de produti 

vidade aumentavam, elevando o crescimento do produto real 

da indústria em cerca de 38%, em relação ao quinquênio 1953/ 

57 (Oliveira, 1975, p. 45). Esta assimetria configura, cla 

ramente, um modelo concentracionista de renda, derivado da 

concentração de capital e das formas de financiamento desta 

concentração, delineando, assim, aquilo que o populismo te~ 

tava mascarar: os interesses específicos que marcam as clas 

ses socIais. 

O aprofundamento da divisão social do trabalho e a 

consequente diferenciação que provoca na estrutura social 

do País fez emergir ao nível do político, as formas corno se 
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processa a reprodução no nível econômico, elevando, nas p~ 

lavras de Oliveira (1975, p. 48) a assimetria assinalada en 

tre os ganhos do capital e os ganhos do trabalho, a condição 

de ~o»t~adição polZti~a p~i»~ipal. Desse modo, "serão as ma~ 

sas trabalhadoras urbanas que de»u»~ia~ão o pacto populista, 

já que sob ele, não somente não participavam dos ganhos, co 

mo viam deteriorar-se~o pr6prio nível da participação na 

renda nacional, que já haviam alcançado" (grifos do autor). 

A luta reivindicatória que se desencadeia na década 

de 60 tem, pois, sua explicação no cerne das relações deprQ 

dução e, ao mesmo tempo em que unifica, ampliando as clas 

ses trabalhadoras, alinha em posições opostas, os interes 

ses destas classes e os interesses das classes ligadas ao 

ca~ital. O populismo, corno pacto de classes, esvai-se, en 

tão, na impossibilidade de manter indiferenciados, a nível 

político, as diferenças estruturais. Contraditoriamente, con 

tudo, o pacto político estabelecido com ele (populismo) im 

pede o desencadeamento de medidas, que penalizando mais as 

classes populares, tornassem possível a contínua aceleração 

do processo de acumulação do capital. A política econômica 

intentada nos governos Quadro e Goulart encarna essa contra 

dição. ~ exatamente este caráter contraditório, concretiza 

do na impossibilidade institucional de manter oaprofundame~ 

to e a aceleração do processo de acumulação que levará à fa 

lência não só a política econômica desses governos, mas ju~ 

tamente com ela o regime democrático. 

O movimento pOlítico-militar de 1964 será orompime~ 

to decisivo do pacto populista e a institucionalização de 

novas medidas pOlítico-ideológicas que garantam, sustentem 

e justifiquem urna política econômica centrada na sedimenta 

ção e aprofundamento da estrutura monopolística da economia 

brasileira. A relação de forças antes mediatizada pelas in~ 

tituições democráticas, passa agora a ser exercida de forma 

mais explícita e desmascarada, justificada, entretanto, nos 

pressupostos da Doutrina de Seguraça Nacional, difundida 

pela Escola Superior de Guerra e sustentáculo ideo16gico do 
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novo regime. 

Enquanto o Brasil vivia a decadência do populismo, 

Goiás, corno vis to no 1 9 Capí tulo , vivia o seu auge, com o gQ 

verno Mauro Borges. Isto se explica pela inserção "periféri 

ca" de Goiás no mercado capi talista nacional. O populismo de 

Mauro Borges não foi, entretanto, condição suficiente para 

encobrir as contradições entre as condições reais de ocup~ 
-çao e posse da terra e as medidas oficiais de "regulament~ 

ção" da propriedade e do trabalho em Goiás. Ao contrário. O 

caráter populista do governo favoreceu a eclosão de confli 

tos que, o Es tado incapaz de con ter, reprime pe la força. Co!!. 

tudo, Goiás vivia,no período, um clima de mobilização pop~ 

lar intensa, que o Movimento de 1964 veio interromper. 

O acirramento das contradições e a consequente radi 

calização das posições políticas, em função do esgotamento 

do pacto popul~sta, levantam a questão da legitimidade do 

Es tado, que, ao não consegui r mais diss imular seu cará ter de 

classe, mostra-se ao mesmo tempo incompetente para asseg~ 

rar a continuidade do processo de expansão do capital. 

O Estado passa a ser, então, o alvo das ações poli 

ticas e o seu controle, o objetivo das forças sociais em dis 

puta. 

De um lado as forças ligadas aos interesses popul~ 

res, ao mesmo tempo em que PTessionam o Estado em direção à 
realização de programas de reformas de base, reivindicam 

também, maior autonomia e participação política. De outro, 

os setores de direita, na medida em que enfrentam urna rela 

tiva perda de prestígio e poder de seus canais representati 

vos - partidos políticos - rearticulam-se na forma de org~ 

nizações armadas. Paralelamente ao enfrentamento das forças 

sociais internas, os Estados Unidos e os organismos intern~ 

cionais pressionam o governo, com base no decréscimo dos in 

dicadores de crescimento econõmico e o agravamento da infl~ 

ção, a adotar medidas antiflacionárias propostas pelo Fun 
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do Monetário Internacional como condição para refinanciamen 

to da dívida externa e entrada de novos investimentos. Estas 

medidas de política econômica tinham o sentido, no plano e 

conômico, de contenção dos níveis salariais e, no plano po 

lÍtico, de contenção dos movimentos populares. 

A preocupaçao norte-americana com o crescimento das 

forças de esquerda na América Latina tomava formas concre 

tas de intervenção sob formas diversas. Oliveira (1976, p. 
-52) aponta que, no caso brasileiro, nesta conjuntura em ana 

lise, havia não só infiltração de cerca de 4.000 americanos, 

especialmente no nordeste para uma eventual luta anti-gue~ 

rilha, como também ligações pessoais e políticas do adido mi 

litar com pessoas ligadas à conspiração ao Governo Goulart 

e, ainda, apoio financeiro aos ~stados que se opunham à PQ 

lÍtica econômica do governo federal, como era o caso de Mi 

nas Gerais, com o inclusive reconhecimento do "estado de be 

ligerância" do Estado de Minas, em caso de guerra civil. 

Os programas de reforma de base, entre eles princi 

palmente a reforma agrária intentada e patrocinada pelo gQ 

verno federal; o crescimento inflacionári,o e as dificuldades 

de manutenção do rÍtmo de expansão capitalistas nas condi 

ções prevalecentes no período Goulart foram os elementos mo 

bilizadores das forças em luta, aglutinando em pólos opo~ 

tos os interesses do capital e do trabalho, até então mes 

clados num pacto de classes. Para as forças ligadas aos in 

teresses populares tratava-se de conquistar maior autonomia 

e participação política; para o capital, superar a crise e 

conômica e ideológica que colocava em risco o processo de 

expansão capitalista brasileiro. Isto, entretanto, só seria 

possível com a superação das antigas alianças e a instituciQ 

nalização de uma nova ordem política que, através da desar 

ticulação dos instrumentos de pressão das classes populares 

assegurasse a dinamização do processo de acumulação. 

As Forças Armadas, que apresentavam também uma divi 

são ideológica e disciplinar interna, evidenciando uma pen~ 
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tração dos movimentos populares em seu seio, alinham-se, en 

quanto instituições estatais, aos interesses do capital e a 

presentam-se para es-te, como o "instrumento estratégico de 

manutenção da fronteira interna ao socialismo" (Oliveira, 

1976, p. 55). A conspiração político-militar de 1964, que 

culminou com a derrubada do presidente constitucional e a 

implantação de uma nova ordem política, teve pois o objeti 

vo primeiro de aniquilar com as forças populares em ascen 

são e, secundariamente, de contestar o tipo de dominação po 

lítica, estabelecido com o Estado populista, que se mostra 

va incapaz de preservar os "fundamentos do Estado capitali~ 

ta brasileiro" (Oliveira, 1976, p. 47-55). 

O estabelecimento do novo regime baseou-se em alte 

raçoes na estrutura de poder, deslocando para o eixo heg~ 

mônico do sistema político as forças ligadas ao capitalismo 

internacional. Entretanto, como mostra .Cardoso (1977, p.54-

55), "também ganharam influência os setores das Forças Arma 

das e da tecnocracia que - por serem antipopulista esta 

vam excluídos do sistema anterior, mas que em função de suas 

afinidades ideológicas e programáticas com o novo eixo de 

ordenação política e econômica constituiram-se em peça 1m 

portante do regime atual: assumiram tanto funções repressi 

vas no plano social, como modernizadoras, no plano adminis 

trativo". 

E foi exatamente a política econômica adotada no 

pós-64 que levouã "soldagem de interesses" entre as forças 

que representam o Estado e o capital estrangeiro. A sedimen 

tação e a consolidação da estrutura monopolística do capi 

tal no Brasil desencadeia um processo de oligopolização que 

requer um aprofundamento da ação intervencionista do Estado 

com a "conversão dos fundos públicos numa espécie de press~ 

postos geral do capital" (Oliveira, 1977, p. 145). O Estado 

aumenta sua participação como produtor direto e como tal es 

tá interessado no lucro de suas empresas. A estatização que 

se processa então, é uma estatização a favor do capital e 

nada mais é do que a forma de tornar o Estado "simu1tanea 
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mente público e privado. Público porque converteu-se no Ca 

p~taf gehaf; privado porque para reproduzir-se,atua na sua 

esfera particular" (Oliveira, 1977, p. 133), (Grifos do au 
tor) 27. 

A relação entre as forças que representam o Capit'al 

(burguesia internacional, Estado e burguesia nacional) en 

tre si e com as classes sociais subordinadas é que vai per 

mitir a estabilidade da nova aliança. A conversão dos in te 

resses embora contraditórios, mas não antagônicos das fac 

ções deste tripé no novo regime pOlítico-econômico face aos 

interesses das classes sociais proletárias. estes sim anta 

gônicos, estabelece uma nova relação de forças entre esse 

tripé e as classes proletárias, agora não mais mediatizadas 

via instituições políticas, mas via controle direto do Esta 
'do. 

Para Cardoso (1977, p. 68) es ta foi a "base de aco!. 

do possível entre o Estado e a burguesia. Esta abriu mão mo 

mentaneamente de parte dos controles públicos tradicionais 

(o sistema de partidos, as eleições, etc.) e dos instrumen 

tos de definição de símbolos e de difusão ideológica ( ... ) - -que passaram a responder mais diretamente as pressoes do Es 

tado e ao controle militar. Além disso, a sociedade civil 

cedeu terreno ao Estado na regulamentação da vida econômica. 

Por outro lado, os militares assumiram implicitamente os in 

teresses econômicos do empresariado como se fossem os da Na 

ção e definiram áreas de maior ou menor influência que pa~ 

saram a ser preferenciais para a ação da empresa privada. O 

dinamismo econômico do sistema assim estruturado abriu per~ 

pecti vas favoráveis para a absorção dos grupos e camadas mais 

modernas das classes médias que por seus interesses ou prQ 

pósitos estivessem ligados à burguesia". 

27 Sobre a análise da economia brasileira pós-64 ver entre outros: O 
liveira (1975 e 1977) e SINGER (1976). 
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Esta nova correlação de forças é intelegível dentro 

da referência ideológica do novo regime: segurança e desen 

volvimento. Sob este prisma se processaram as mudanças ins 

titucionais que afetaram todos os setores da sociedade bra 

sileira, dentre eles a educação. As alterações na organiz~ 

ção do ensino e as consequências daí decorrentes vêm sendo 

objeto-de análise de vários autores brasileiros, que têm de~ 

tacado o declínio do ensino neste período. Entretanto, para 

compreender a especificidade deste declínio, agravado em 

Goiás pela prática clientelística de poder, foi importante 

o estudo do Estado, enquanto globalidade, feito nestes pri 

meiros capítulos. 

GOiás se estruturou historicamente, com base também 

em seu isolamento geográfico, num Estado "dependente" econ~ 

micamente, mas com uma pseudo-autonomia política firmada na 

luta das oligarquias. Apesar de alterações significativas 

nas relações de poder entre o governo central e os Estados 

da federação, que interferiram na composição das forças PQ 

líticas internas, após 1964, mantém-se em Goiás a mesma for 

ma de exercício de poaer. E neste quadro que toma significa 

do os próximos capítulos des te trabalho: análise da expansão 

da rede de ensino de 1 9 e 29 graus oficial no Estado; con 

textualização da política de educação advindas das mudanças 

institucionais no País e, finalmente a análise da organiz~ 

ção administrativa do ensino em Goiás. 
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CAPITULO 111 

o SISTEMA DE ENSINO EM GOI~S DE 1964 A 1978: EXPAN 
SAO REAL OU EXPANSAO ILUS6RIA? 

o objetivo deste capítulo é mostrar, através de um 

balanço estatístico, as tendências do processo de expansao 

do sistema de ensino goiano, entre 1964 a 1978. 

Neste balanço estatístico serao privilegiadas as i~ 

formações sobre matrículas, tomadas as matrículas iniciais, 

efetuadas no começo do ano letivo. Duas razoes justificam 

esta escolha. A primeira de ordem prática: foram os únicos 

dados que me foram possível coletar, na ordem temporal e com 

as discriminações que desejava - nível de ensino, entidades 

mantenedoras, zona urbana e zona rural. A segunda, em cons~ 

quência das limitações impostas pela escassez de registros 

em Goiás, os dados de matrícula se constituem num dos mais 

completos indicadores do processo de expansão da rêde, de~ 

tro, é lógico, das limitações intrínsecas às informações e~ 

tatísticas. A evolução das matrículas iniciais dá uma idéia 

do crescimento da capacidade de absorção do sistema de ensi 

no. 

Esta análise do crescimento precisa naturalmente ser 

completada com informações sobre a rede escolar, entendida 

enquanto construções escolares - prédios e/ou salas de au 

la - e número e qualificação do corpo docente. Estas infor 

mações, cruzadas com as de matrícula, dariam uma visão mais 

completa do quadro que pretendo traçar neste capítulo. Ele 

foi entretanto limitado pela inexistência de informações. A 
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penas, para o final da década de 70, se encontram alguns d~ 

dos que estou utilizando. Assim, só será possível delinear 

como está configurado em termos quantitativos, com algumas 

considerações de ordem qualitativa, permitidas pelas infor 

mações disponíveis, o sistema de ensino goiano, nos perí~ 

dos mais recentes. Não é possível, entretanto, acompanhar a 

evolução deste quadro, como se faz com a evolução das matrí 

cuIas. 

Um outro indicador que seria importante para carac 

terizar a expansao no amago deste estudo, é a forma como ela 

se distribui pelos diversos Municípios e/ou Microrregiões 

do Estado. Com ~ste indicador seria possível visualizar me 

lhor a distribuição do serviço de educação dentro do Estado. 

Entretanto, a falta de informações limitou também esta ana 

lise a alguns anos específicos. Mesmo as~im, acredito que 

pelos dados disponíveis foi possível traçar um perfil do si~ 

tema de ensino goiano, se não completo, pelo menos com alg~ 

mas tendências bem delineadas. 

Outra consideração importante, é em relação ao perí~ 

do de análise. Para melhor explicitar a forma como se pr~ 

cessa a expansao no período que caracterizo neste estudo co 

mo de um regime de "Governo sem o povo", pareceu ..... me impo.!:. 

tante, para efeitos comparativos, explicitar as tendências 

num regime diferente. Assim, retomo informações, quando po~ 

sível, a partir de 1955 e, extendo-a em alguns momentos, a 

anos mais recentes. Escolhi 1955 como ano inicial numa ten 

tativa de captar o movimento de expansão do sistema de ensi 

no goiano sobre a égide dos governos populistas, no Brasil 

e em Goiás. Extendo-a até 1980-82, quando esta extensão aj~ 

da no delineamento do processo de expansão. 

1. Evolução da Matrícula: A Mistificação dos Números 

A primeira constatação que salta aos olhos ao se ma 

nusear os dados é a real expansão das matrículas iniciais 

nos dois níveis de ensino verificadas no período de 1955 -a 
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1978. Uma análise mais detalhada mostra entretanto, que as 

maiores taxas de crescimento se deram nas séries finais do 

1 9 grau e no 2 9 grau. Assim é que enquanto nas séries cor 

respondentes ao antigo ensino primário as matrículas apr~ 

sentam um crescimento relativo de 489,23% no período, as sé 

ries correspondentes ao antigo ensino ginasial cresceram 

2.560,53% e o 2 9 grau 3.151,96% (Tabela IV). 

Desmembrando-se o período em análise em dois, sendo 

o primeiro de 1955 a 1964 e o segundo iniciando em 1964, 

marco da conjuntura em análise neste estudo, percebe-se que 

o crescimento diferencial favorecendo as séries posteriores 

do 1 9 grau (antigo ginásio) e o 2 9 grau, que se inicia ain 

da no final da década de 50, é acentuado após 1964. Assim, 

o antigo primário que em nove anos, de 1955 ã 1964, apreseg 

ta uma taxa de crescimento de 149,68%, nos catorze anos se 

guintes diminui o rítmo de crescimento, de forma que entre 

1964 ã 1978 cresce apenas 135,99%. O antigo ginásio e o 2 9 

grau têm entretanto sua taxa de crescimento aumentada em 

45,87% e 38,88% respectivamente, entre 1964 a 1980 em rela 

çao ao período comparativo de 1955 a 1964 (Ver Tabela V e 

VI). 

Este rítmo diferencial de crescimento entre tipos de 

ensino fica ainda mais caracterizado ao se tomar para análi 

se a taxa de crescimento anual das matrículas nas décadas 

de 60 e 70. 

Os dados da tabela VII mostram que na década de 60 

tanto o primário como o ginásio e o 2 9 grau apresentam ele 

vadas taxas de crescimento anual. A partir da década de 70 

esta taxa começa a apresentar tendências decrescentes, prig 

cipalmente no curso primário. Além da tendência decrescente, 

é neste nível que se observa uma maior irregularidade nas 

taxas anuais de crescimento, chegando mesmo a uma taxa neg~ 

tiva de -25,8% entre 1974-75. Este não é entretanto um prQ 

cesso exclusivamente goiano. A nível nacional, a taxa de cres 

cimento do ensino primário cai de índice superior a 8% ao 
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Tabela IV - f~DICL DO CRLScnrrc'To DA "ATRfcULA I'ICIAL. POR 

~fVLL DE L~SI'O. 'O PLRfODO 19,,-78 

HATRj'CULA 

A~O I 
TOTAL! 

1 9 GRAU 
2 9 GRAU 

PRj~L-~RI0 GI'ÁSIO 

19" 100.00 

I 
100,00 

I 
100.00 

I 
100.00 

195ft 118.93 110.31 118.32 "'.98 
1957 1:!4,90 120.37 I:'. ,8 13Z .12 
19S5 130. SS I 134.09 I 136.38 145.93 

I 
I 19,9 1,1.92 150 ... 7 

I 
1,1. 82 ltlh.72 

19t1O 1,8.,8 lbb ,09 159.1 Z 18 7 .97 
19CJ} lo' .11 l~{,. Hl H9,ou 219,11 
190:- '::04.98 : 1:' ,4.) 

I 
20:'. li:' Z S~ • ~ S 

19b3 221.8' 261.2' 224,tI 1 307.73 
19b4 2'9.68 3'9.37 2'0.69 3".71 
1905 25: .52 "34.1 S 2hS. :. 4 2b . .lu 
19hb 2~u .:" 4 9 ~. 9 ti :\L4.8ó H,Z.td 
1%7 32h ,9 Sbll,S 3 3':.),89 551.17 
1908 364.14 694,9':: 3H(). 4 7 713.00 
1969 374,05 807,29 404.52 827,44 
]9iO '17.8, 999.55 458,77 927.53 
1971 479.01 1.314." 537.8 I. J 62.64 
1971 502,92 1.'0,.2 S 70 ,til 1.470." 
1973 632.7' 1.663,08 ;05.2Z 1.613.53 
197' 663.0, 1.909.07 750.68 1.817.93 
1975 491,99 2.27' ,12 617,3' 1.96' ,33 
1976 50',33 2.' 38 ,'9 640.37 2.613,21 
19 " 563,08 2.558,11 703,41 2.961,9' 
1978 589,23 2.660,53 73',92 3.251.96 

- -FONTES: AnU3rlOS EstatlStlcos do IBGE. 
Cassimiro, to!. R. et alUo Análise preliminar para 
uma dia~nose do Estado de Goiás, Goiânia.Oricntc.1971. 

____ ~U.:.I::.EC"'/SE/GO. Goiânia. 19~7~._sd: __ 

Tabela 'V - f~DICE DO CRESCI>rrc'TO nA HATRfcULA I~lCIAL. 

POR ~r\"EL D!: E.\Sn"G. ~O i'ERTOOO 1955-64. 

A};'O l' GRAU 
2' GRAU 

PRH!J~RIO GJ~ÁSIO ! TOTAL 

19S5 100.00 100.00 100.00 I 100.00 

1956 118.93 110,31 118.3, 
I 
I 114.98 

1957 12' ,90 120,37 124. ,6 132,12 

1958 136.55 13. ,09 136,38 145.93 

1959 151.92 150,47 151.82 106,72 

1960 158.58 166,09 159,12 187 ,97 

1961 168,11 190,18 169.66 219.11 

1962 204,98 217,43 205.6, 252.25 

1963 221.8' 261.2' 224,61 307:13 

196' 2'9.68 349,37 256.69 3SS . 7J 

FO~TES: Anuários Estatísticos do IBGE. 
Ca5simiro, ~I. R, ct aliL Análisc prclil7linar pa 

". ___ .• _~a ur..a dlar~OSC do I:stOlGO de' GO_~~.~C:oi~~a..:.li.iL-

Tabela VI - f~DICE DO CRESCnn.:-':TO DA HATRfcULA, POR tlrVEL 

196. 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

197J 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

19 " 
1978 

DE [1\511\0. 1-00 PERTooo 1964-78. 

I - ~1ATR;CULA 

r-- I' GRAU -i 
;-------;-----,---- 2' GRAU 

PRH:-IRIO GI'ÁSIO TOTAL 

100,00 

101,1' 

11b ,25 

130,93 1., ,44 

149,82 

lb 7. 3ó 

191,85 

201,43 

253.43 

265,56 

197,OS 

201,99 

225.53 

235.99 

100.00 

12',27 

142,54 

162.73 

198.91 

231,07 

,1i6,1 

376.33 

419.38 

476,02 

546,43 

b,O .92 

(J9 7 ,96 

732,21 

761.52 

100.00 

103.35 

118,76 

133.97 

1,0.56 

157. ,9 

178.73 

209.51 

222.29 

274.73 

292 .'5 

2-l0 .5] 

249,47 

274.03 

2 8b. 31 

100,00 

119,86 

135.08 

1,' .95 

200.46 

23: .62 

260,75 

326,85 

4] 3.41 

'53.61 

,11.07 

552.23 

734.64 

ti32.6& 

914.22 

FOSTES: An .... ários t.st3tísticos do lBGE. 

C~ssir.,iro. ~:. R. et alií. Análise prelininar pa 

Ta urna diagnose do Estado de- Goiás. Coiãnia.1971. 

UJEC/Sl:/GO, Goi~nia. ~9n c sd. 
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ano no início dos anos 60 para menos de O, S% no início dos 

anos 70 (Paiva, 1980-a, p. 84). 

o ginásio e o 29 grau preservam, por sua vez, mais 

ou menos o mesmo rítmo de crescimento anterior, sendo que 

este rítmo é mais regular no ensino ginasial. Os anos finais 

da década de 70 são entretanto caracterizados por urna queda 

no rítmo de crescimento dos três níveis de ensino. 

A redução sistemática do rítmo de expansão do ensino 

primário detectado a partir de 1971-72 - a excessão de 1972/ 

73 - coincide com a implantação da Lei S .692/71. As questões 

políticas que envolvem a reforma do ensino de 1 9 e 2 9 graus 

são discutidas no capítulo seguinte, mas é importante lem 

brar aqui que com a extensão para oito anos da escolaridade 

gratuita e obrigatória, a legislação forçou urna aplicação 
- d Sas - 8as -. f" d maciça na expansao as - as - ser1es, a 1m e implantar 

o 1 9 grau oficial (art. 7S, incisos I e 11). 

A incorporação do ginásio na faixa do ensino públi 

co gratuito obrigatório resultou na transferência real de 

verbas antes destinadas exclusivamente ao curso primário, 

corno é o caso do Salário Educação, para o financiamento do 

1 9 grau, ou seja na expansão das séries prioritárias: da S~ 
a 8ª. Assim, o crescimento do 1 9 grau se dá às custas da re 

dução no índice de crescimento do ensino primário. Por ou 

tro lado, a ênfase na profissionalização desloca também a 

preocupaçao e esforços de investimento para o 2 9 grau,nível 

de formação profissional. 

Mas, se o deslocamento de prioridades estabelecido 

pela Lei S .692/71 pode explicar a queda na taxa anual de cres 

cimento do ensino primário, não é, entretanto, suficiente 

para explicar a relativa estabilidade dos índices do ginásio 

e 2 9 grau. ~ importante considerar aí a questão a ser discu 

tida no próximo capítulo, das mudanças na política de finan 

ciamento da educação, concretizadas nos dispositivos consti 

tucionais, no sistema tributário e na legislação específica 



Tabela VII - TAXA AliUAL DE CRESCIfIESTO DA ~IATRrCULA INICIAL, 

POR NrVEL DE ESSI~O ~O PERfoDO 1955-78, 

~IATRrCULA 

ASO l' GRAU 
2' GRAU 

PRlMARIO Glli,(SIO TOTAL 

1955 ... ... ... ... 
1956 18,93 10.31 18,32 14 .98 

1957 5,03 9,12 5,29 14.90 

1958 9,33 11,4 9,47 10.75 

1959 11.25 12 ,2~ 11.32 14 ,24 

1960 4,39 10,38 4.81 12,75 

1961 6,01 14,51 6,63 16,56 

1962 21.93 14,33 21,33 15,13 

1963 8,22 20,15 9,11 21,99 

1964 12,55 33,74 14,28 15,59 

1965 1,14 24,27 3,35 19,86 

1966 14,94 14,69 14,91 13,19 

1967 12,63 14,17 12,81 14 ,21 

1968 11,08 22,23 12,38 29,37 

1969 3,01 16,17 4,67 16,04 

1970 11,71 23,82 13,41 12.09 

1971 14,64 I 31 .54 17,23 ! 25,35 

1972 4,99 11,44 6, I I 26,.8 

1973 25,82 13.51 23.59 I 9.72 

1974 4,79 14,79 6,45 12,67 

1975 -25,8 19.12 -17,76 I 8,05 

1976 2.51 7,23 

I 
3,73 I 33,03 

1977 11 .65 4,91 9,84 13,35 

1978 4.64 I 4. OI 4,48 I 9,79 _. --__ • _____ • _____ .- --- ___ o ________ • ______ _ 

FlhTE: Anuários ESt3tísticos '"'0 ]fiCt;. 
Cassir.liro. M. R. ct alii. Análise preliminar para lIT1.1 lliaf,;Tlose do 
1:5taoo ~ Goiás. 19ó4/o9. (.eiimin. Oriente. 1971. 
U}EC/S"/ro, 1975/80, Goiânia. 1977 c sd, 

Tabela Viii - ~IATRfCULA INICIAL POR NrVEL DE ENSI~O NO PERfoDO DE 

1955-79. 

11ATRrCULA 

ANO I' GRAU 2' GRAU Total CeTal 

Prirr.:írio Ginã.o:;jo Total 
l' ao 39 ano 

)9.29 grau 
1~a4~ Série S! a 8~ série 19 Grau 

1955 '109.333 8.272 li? .b05 2. I 36 119.741 
1956 130.025 9.125 139.150 2.456 141.606 
1957 136.557 9.957 146.514 2.822 1.9.336 
1958 149.296 11.092 11>0.388 3.117 163.505 
1959 166.096 12.447 178.543 3.5bl 182.104 
1960 173.385 13.739 187.124 4.015 191.139 
1961 183.799 15.732 199.531 4.680 204.211 
1962 224.110 17.986 242.096 5.388 247.484 
1963 242.538 21.610 264.148 6.573 270.721 
1964 272 .980 28.900 301. 880 7.598 309.478 
1965 276.0.9 35.916 312.005 9.107 321.1I2 
1966 317.334 41.193 358.527 10.309 368.836 
19b7 357.408 47.029 404.437 }1. 7i3 416.210 
1968 397.028 57.484 454.512 15.231 469.743 
1969 408.958 66.779 475.737 17.674 493.411 
1970 456.852 82.683 539.535 19.812 559.347 
1971 523.710 108.758 632.468 24.834 657.302 
1972 549.856 121.201 (,71.057 3J.411 702.468 
1973 691. 79~ 137.570 B29.365 ~.46S 863.830 
1974 724.928 157.918 882. 8~6 38.831 921.677 
1975 537.911 188.115 726.026 41.958 767.984 
1976 551.398 201.712 753.110 55.818 808.928 
1977 615.639 I 211.607 827 .246 63.267 B90.513 
1978 644.222 220.079 &)4.301 69.462 933.763 

-FO~TE: AAlJ..:;irios Estatísticos do InGE. 
Cassirr,iro. J.~. R. ct alii. An5~i~c prelirinJT para u-,a DiabDose do 
Estado de Goiás, ]964/69. COlânia, Oricr.te, 1971. 
UIEC/SE/GO.1975/80, Goi;'nia, 1977 e sd. 

93. 
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que atestam o descomprometimento gradual do poder público 

para com a educação. O crescimento dos níveis médios de en 

sino a taxas similares nas duas décadas e as baixas taxas 

de crescimento do ensino primário na década de 70 parecem 

indicar apenas que o rítmo de expansão das matrículas dos 

primeiros foi mantido, deslocando-se e retraindo-se os inves 

timentos no ensino primário. 

Gostaria de acrescentar ainda que durante este perí~ 

do a participação da Secretaria de Educação no orçamento do 

Governo também sofre redução conforme mostram os dados da 

Tabela XXXV~, apresentados e discutidos no capítulo quinto. 

O financiamento dos serviços de educação do Estado é asseg~ 

rado principalmente pelas verbas de convênios e pela quota

parte do Salário Educação e do Fundo de Participação dos Es 

tados. Dentre os convênios destacam-se os firmados com o 

PREMEN que financiaram, entre outros programas, as constru 

ções de escolas polivalentes a nível de 1 9 grau, na real ida 

de escolas que de forma geral abrigam da S~ ã 8~ série, fai 

xa estabelecida na legislação para sondagem de aptidões. A 

l~ fase do primeiro grau, ou seja o ensino primário, é desen 

volvido em escolas já existentes, anexadas ao polivalentena 

forma de escolas tributárias. 

À precária situação financeira da Secretaria de Edu 

caça0 alia-se a centralização decisória imposta pela insti 

tucionalização do sistema integrado de planejamento, torna 

do efetivo não so através do Decreto-Lei 200/67, mas princi 

palmente pela compressao tributária. Assim, a Secretaria de 

Educação vive no período a função precípua de executar as 

determinações de convênios. Acrescenta-se a isto a ausência 

de qualquer proposta ou projeto de educação a nível estadu 

aI. O setor educacional para o Estado tem a importância da 

medida dos dividendos políticos que gera. Esta questão será 

retomada no último capítulo. Até aqui basta reter que a ex 

pansao verificada se dá em rítmo diferenciado para os dife 

rentes graus e/ou séries de ensino, beneficiando os cursos 

ulteriores ao ensino primário, que sofre sensível diminui 
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çao na sua taxa de crescimento, após a reforma do ensino de 

1 9 e 2 9 graus. E ainda, que esta expansão, à excessão do CU! 

so primário, que teve seu rítmo desacelerado, manteve prati 

camente as mesmas taxas de crescimento nas décadas de 60 e 

70. 

Neste sentido, configura-se em Goiás, no período, 

um processo de deslocamento de vagas para os graus superi~ 

res de ensino, detectado em termos nacionais com a expansao 

do ensino superior. Cunha (s.d.) ao fazer análise da expa~ 

são do ensino superior no Brasil explica este fenômeno pela 

tese do "deslocamento dos canais de ascensão". Por esta te 

se ele procura mostrar como a classe média brasileira, pre~ 

sionada pela política econômica, se vol ta para a aquisição de 

títulos escolares como meio de ascensão social. O governo, 

a fim de manter o apoio político destas camadas cede às ne 

cessidades de expansão, acionando, entretanto, outros meca 

nismos para contenção e discriminação, entre eles a reforma 

dos níveis inferiores de ensino. 

Não existem indicadores suficientes que justifiquem 

a transposição mecânica destas teses de Cunha para explicar 

as características da expansão em Goiás. O cresci~ento consta 

tado no quantitativo de pessoal ocupado nos setores secundá 

rio e terciário assim como na classe de serviços no Estado 

de Goiás nas últimas décadas, mostrado no capítulo I, não é 

suficiente para caracterizar uma classe média goiana e cla~ 

sificá-la socialmente. Este estudo carece também de informa 

ções que justifiquem a afirmação de um esmagamento econômi 

co destas camadas médias, levando-as a pressionarem o Gover 

no de Goiás a patrocinar a educação de nível secundário, cor 

respondente ao antigo ginásio e ao 29 grau. 

As informações arroladas até aqui me permitem cont~ 

do afirmar com Paiva (1980-a, p. 84) que "a derrota políti 

ca dos trabalhadores em 1964 correspondeu a uma redução das 

oportunidades educacionais oferecidas às classes populares ... ". 

Às diretrizes da política de educação acrescenta-se a histó 
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ria de Goiás que registra entre 1960 a 1964 o ápice e a qu~ 

da do populismo no Estado. 

Contudo, é preciso acrescentar que apesar do cresci 

mento relativo menor, as séries correspondentes ao ensino 

primário continuam sendo as que absorvem o maior numero ab 

soluto de matrículas no conjunto das matrículas do sistema 

de ensino goiano (Tabela VI I 1). Sua partic ipação no geral das 

matrículas assim como no total das matrículas do 1 9 grau têm 

no entanto decrescido como mostram os gráficos 1 e 2. Estes 

dados indicam um deslocamento d~ ofertas de vagas para a 2ª 

fase do 1 9 grau e para o 29 grau que apresentam uma menor 

participação no geral das matrículas, provocando assim uma 

melhoria do formato da pirâmide educacional, com maior ab 

sorção pelo sistema de ensino dos egressos do curso prim~ 

rio (Gráfico 3). 

Entretanto, se recuperarmos neste ponto da análise, 

as taxas anuais de crescimento da segunda fase do 1 9 grau e 

do 29 grau que se mantiveram praticamente estáveis durante 

todo o período em estudo, verificar-se-á que este desloca 

mento de ofertas para a 2ª fase do 1 9 grau e para o 29 grau 

nao se fez a partir de um sensível crescimento nas taxas 

destes níveis de ensino, mas trata-se de um deslocamento po~ 

sibilitado pela redução na taxa de crescimento do ensino pri 
~ . 

marIo. 

Por outro lado, este deslocamento de oferta de va 

gas com a consequente melhoria do formato da pirâmide educ~ 

cional não veio alterar significativamente o caráter seleti 

vo do sistema de ensino goiano, como mostra a análise do flu 

xo interno da rede. 

A distribuição das matrículas por série no 1 9 grau, 

tomando 1962 e 1972 como anos iniciais, mostra que a maior 

perda de matrículas se dá entre a lª e a 2ª séries e nao en 

tre a 4ª e sª séries. A grande barreira foi e continua sen 

do a alfabetização e não o antigo exame de admissão - arg~ 



I 
i 
1 
~ 
1 
i 
I 

I , 
i 
J 

I 
i 
I 

1 
I 
l 
I 
!, 
1 

I 
I 
! 

I 
I 
í 

I 
~ 
! 
I 
1 

I , 
j 

! 
1 
I 
I 

I 
-i 
1 
~ 

I 
! 
i 

I 
I 
1 

1 
I 
I 
! 

1 
J 

70 

(°I.) 

100 

70 

50 

20 
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GRÁFICO 02 - PARTICIPAÇAO DO ENSINO PRIMÁRIO E GINASIAL 
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mento oficial para justificar a implantação do 1 9 grau com 

a passagem automática da 4ª para a 5ª série. 

o Gráfico 4 demonstra que realmente houve um cresci 

d ~ 4a a - b -mento e 42,04% das matrIculas entre a - e 5- serie no ie 

nio 1975-76 em relação ao biênio 65-66, consequência prov~ 

vel da institucionalização do 1 9 grau. A barreira da alfabe 

tização continua entretanto a reter mais da metade das 

anças matriculadas na lª série (58,38). Tndice superior 

barreira do admissão ao biênio 65-66. Por outro lado, a 

cri 
-a 

ex 

tensão da escolaridade mínima para oi to anos obrigatórios aI 

terou pouco o afunilamento do 1 9 grau. Entre as matrículas 

da lª série em 1962 e as da 4ª série ginasial (hoje 8ª se 

rie) em 1969 houve uma perda de 91,69% de matrículas. A pe~ 

centagem entre 1972 à 1979 é, todavia, ainda muito elevada: 

86,13% (Tabela IX e X). 

A análise do fluxo no 2 9 grau feita no período de 

1965 à 1974 1 mostra uma distribuição mais uniforme das ma 

trículas por séries, indicando uma menor perda de alunos ne~ 

te nível de ensino (Gráfico S). A comparação entre os perí~ 

dos: 1965-67 e 1972-74, mostra, entretanto, que apesar do 

crescimento absoluto do número de matrículas por série, a 

percentagem de perda de matrículas aumentou neste nível de 

ensino no triênio 1972-1974, já sob a vigência da Lei 5.692/ 

71 (Tabela XI e XII). 

Os dados da Tabela XIII mostram, por sua vez, uma p~ 

quena diferença para mais entre as matrículas do 1 9 ano do 

2 9 grau e as matrículas da 8ª série do 1 9 grau no ano ime 

diatamente anterior, para o período de 1965 à 1974. Somente 

entre 1969/1970 e 1973/1974 é que a diferença diminui para 

o 2 9 grau, o que indica um aproveitamento praticamente to 

tal dos finalistas do "19 grau, considerando-se as repetê!!. 

Este período foi definido em função da disDonibilidade dos dados. 
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SRA'FICO 03 - PIRÂMIDE EDUCACIONAL DO ENSINO DE 

I~ GRAU / EM 1965 - 1980 
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cias e a possível absorção de adultos neste nível de ensino. 

Assim, o que esta análise evidencia é que a grande 

seletividade do sistema de ensino goiano ocorre no decorrer 

do 1 9 grau e, neste nível, na passagem da lª para a 2ª se 

rie. Enquanto ponto de estrangulamento real do sistema de en 

sino esta questão é entretanto ignorada. Para a união dopri 

mário e ginásio com o oferecimento de um maior número de va 

gas para as séries finais do 1 9 grau e também para0 2 9 grau 

é dirigida a expansão da rede. Direção esta já definida p~ 

las determinações da política de educação nacional. 

Desta forma, o surto expansionista detectado nao se 

apresenta tão significativo como inicialmente dá a parecer. 

Ao contrário, caracteriza-se por ser discriminatório. O au 

mento do número absoluto de matrículas não significou, por 

um lado, uma sensível elevação nas taxas anuais decrescime~ 

to. Por outro, o dilatamento da capacidade de absorção da 

rede foi possível com a re1ração no rítmo de crescimento do 

ensino primário, tradicionalmente o nível de ensino que a 

tende as classes populares. A expansão, na forma como se pro 

cessa, revela~se, também, insuficiente para modificar o ca 

ráter seletivo do sistema de ensino goiano: em pouco altera 

o processo de afunilamento do 1 9 grau e ainda, pelo que in 

dicam os dados, tende a acentuar a perda de matrículas no 

decorrer do 2 9 grau, tornando-o, portanto, mais seletivo. 

Uma leitura da forma como se distribuem as matrícu 

las pelas diversas redes de ensino caracteriza melhor a p~ 

sição do 1 9 grau, especificamente do ensino primário, no si~ 

tema de ensino goiano. 

2. DISTRIBUIÇAO EM REDES: RACIONALIDADE ADMINISTRA 

TIVA OU DISCRIMINAÇAO? 

A análise do crescimento das matrículas através de 

sua distribuição por entidades mantenedoras é afetada e, até 

certo ponto, comprometida pela institucionalização do 1 9 
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Tabela IX - FLUXO I~TER~O DE ~L\TRfCULAS DO ENSINO DE 

1 9 GRAU, NO PERfoDO 1962-69, 

EXSI~O DE 1 9 GRAU 

ANO l )\ATRfCULA 
SenlE 

i N9 I fNUI CE I \!'LRDA" 

1902 1~ 113,233 I 100,00 

I 
-

1963 2~ 32.125 I 28. :)7 71,63 
1964 3~ 27.977 

i 
24,71 75,29 

1965 4~ 26.219 23.15 I 76,85 
1966 5i! 16.856 

I 
14,88 

I 
85.12 

1967 6i! 13.335 11,77 88.23 .a 9,5 90.5 1968 ,- 10.756 I 
1969 8~ 9.411 8,31 I 91. 69 

FONTES: IBGE - Anuários Estatísticos. 
Cassimiro. M. R. et alii. Análise Preliminar para 
lml3 Diagnose do Estado de Goiás - 1964/69. Goiânia, Oriente. 1971. 

-1 

Tabela X - FLUXO INTERNO DE H>\.TRfcULAS 00 ENSINO DE 
{ 

1 9 GRAU, NO PERfoDO 1972-79. 

E~SIIiO DE 1 9 GRAU 

ANO fL\TRfCULA 
SiÕ;UE 

1i9 fNDICE 

1972 I~ 100.00 
1973 2" 41. 62 
1974 3~ 31 ,b 7 
1975 4~ 2; ,14 
1976 Sf! 25.22 
1977 6~ 19.95 
1978 7~ 16,63 
1979 Se 13,87 

fOI'..TES: IBGE - Anuários E!'tatÍsticos. 
________ ...:::.u.:.;I[::.:,C::./::;:sE/m._]~y~._~.o21~a:.12_'7.~ sd;. • __ 

\PERDA" 

58.38 
68.33 
72 • 86 
74.78 
80,05 
83,37 
8ó ,13 

rabel. Xl - FLUXO INTERNO DE flArRfcuLA DO ENSINO 

DE 29 GRAU, NO PERfoDO 1965-67. 

ENSINO DL 2 9 GRAU 

ANO 
StRIE 

1967 3~ 3.088 

fL\TRfCULA 

fNDICE 

100,00 

78,46 

i. ,46 

\PERDA" 

21,54 

25,54 
~~:!lJ2::J ::~:: 

-- ----'-----.J---c-:-

ror...1t.S: IRGE, Anuários Estatísticos. 
Cól5si~iro. ~I. R. ct aliL A'1<Í!isc Prc1i::'linar pOTa 
~~~~f!~OSC ~_~stado de, r~~_]964/69. Goi<111i3, Orimtc, B71 

Tabela XII - FLUXO INTER.\O DE ft>\.TRfCllLA DO ENSI~O 

DE 2 9 GRAU, ,O PERfoDO 1972-74. 

E~SIIiO DE 2 9 GRAU 

A~O flATRfClILA 

1i9 f~D1CE IPERDA" 

1972 115.109 100,00 

1:~3 I 2i! 11.135 i3,~~ I ~~,31 
-~_~_J_ 8. 769 J_S~~~ __ 

• Em relaçio ~atrrcula da l~ siTie 

FO:-OTE.:. IBGE. Anuários Estatlsticos 

102. 
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grau, com o consequente deslocamento das matrículas do anti 

go ginásio da categoria ensino médio para ensino de 1 9 grau. 

A impossibilidade de desmembrar, na categorização por redes, 

as matrículas do ginásio das do ensino médio, até 1970 e, 

das do ensino de 1 9 grau, a partir de 1971, interfere na a 

nálise por curso e distribuição dos períodos como vem sendo 

feita. Mudar, afetaria, entretanto, um dos objetivos do ca 

pítulo, que é interpôr o crescimento do ensino primário em 

relação aos outros cursos, no período definido. Assim, pr~ 

servo a diferenciação por curso, consciente da impossibili. 

dade de destacar o ginásio e do mascaramento que esta impo~ 

sibilidade pode gerar, discutindo porém, estas questões no 

decorrer do texto. 

Outra questão que deve ser levantada em relação 

categorização dos dados por entidades mantenedoras é que 

-a 

a 

soma das matrículas por rede não equivale às matrículas en 

contradas para o total do Estado, por nível de ensino. Esta 

diferença é mais acentuada em relação às matrículas do pri. 

mário e/ou 1 9 grau. Todos os dados foram, entretanto, cole 

tados nas mesmas fontes. Este fato vem comprovar, uma vez 

mais, a inconsist~ncia das informações estatísticas. Mas, 

estas são as informações disponíveis e oficialmente divulg~ 

das. Acredito, porém, que, apesar de todas as restrições, os 

dados coletados apontam as tend~ncias do processo de cresci. 

mento das matrículas pelas diversas entidades mantenedoras. 

A distribuição dos dados de matrículas por entida 

des mantenedoras mostra.primeiramente, um índice de cresci 

mento superior da rede pública sobre a rede particular, no 

período em análise, tanto no curso primário (1 9 grau, a pa~ 

tir de 1971) como no ginásio (até 1970) como para o 2 9 grau 

(Tabelas XIV e XV). O comportamento da rede pública é en 

tretanto diferenciado, segundo as entidades mantenedoras. 

O sistema de ensino federal tem importância insigni. 

ficante em números absolutos de matrículas nos tr~s tipos 

de cursos (Tabela XVI, XVII e XIJIII). No ensino primário, sua 

t 
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I 
J 
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~ 
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Tabela XIII - MATRfCULA HdCIAL 00 E~SJ~O DE l' E 2' GRAUS. 

rOR SrRI<, ~O rERfoDO 1965-74, 

L 'IATRfCULA 

1.'0 r I' GRAU 2' GRAU 

8~ Série lI! Série 2! Série i 3! Série 

1965 4,463 

I 
4.141 2.808 2.152 

1966 5.374 4.474 3.254 2. 581 

1967 6.526 5.751 3.756 3.088 

1968 8.113 7.023 4.644 3. <88 

1969 9.411 8.121 5.494 3.970 

1970 11.129 9.231 6.236 4.345 

1971 15.084 11. 801 7.720 5.313 

197< 115.109 9.672 
6.630 ! 1973 18.420 15.929 11.135 7.401 

1974 21.970 i 18.212 lI. &;;0 8.769 

F\l'.TES: IBGE - Anuários Estatísticos. 
Cassimiro. N. R. et alii. Análise preliminar rara 
lSo'2 Diagnose do htado de Goiás, 1964/b9. Coiaoi •• 

Total 

9.107 

10.309 

12.595 

15.155 

17.585 

19.812 

24.834 

31. 411 

34.465 

38.831 

Oricnte---!....192l:.·'-______________ -c,-__ _ 

Tabela XIV - MATRfcULA INICIAL DO ENSINO PRIM,(RIO·, POR REDE 

DE ENSINO. NO PERfoDO 1955-78. 

MATRfCULA 

ANO REDe PORLl c,\ HDc rRI VADA 

f~DI CE fNDICE 

1955 91. 3bO 17.9n 100.00 
1956 109. iSZ 20.273 lI2.7'J 
195 i 113.709 22. &4 8 12;' ,13 
1955 12],313 Z 7.9 R3 j S5 .b9 
1959 1.3S.ZÚl' .:: 7. sq(t 155.H 
1960 143.387 29.9% lbb .91 
1961 153.075 30.7'::4 170."5 
1962 ] ~!I. 399 34.711 HU.13 
19b .3 206 • .:97 3 ... 041 169.40 
1964 239.076 .'3.904 188,tlJ 
1965 24C,.401 29.70 '; 1bS.2 S 
19btl 2R3. J41 3-!. o.:: H~.41 
I ~)6 7 3:! lo 65: 3S .tlO 7 1 YB.l Z 
1966 352.768 39.330 212,83 
1969 358.377 40.3RO 224,tl7 
1970 423.654 33.198 ] 84.71 
1971 554.327 64.337 3S 7 .9tl 
1972 598.025 71.994 400,57 
1973 610.583 81. 212 451,86 
1974 642.594 fiZ.334 4!:!8.09 
1975 668.190 75.267 418.78 
1976 683.148 79.757 44.3.76 
1977 734.105 63.003 350.54 
1978 859.764 56.980 317.03 

• Matrículas do l' de 1971. 

FONTES: Anuários Estatísticos do IBeE ~ 19S5-tl3. 

Cassimi TO. M. R. et alii. Análise preliminaT P! 

Ta uma Diagnose do Estado de Goiás" 1964/tl9. 

IJlcC/SE/G() _- 1975-80. 

Tabela xv - MATRICULA I~JCrAL DO ENSINO DE 2' GRAU. POR EHIDADE 'IAHE'EDORA, 

NO PERfoDO 1965-78. 

'L\T;lfOll.A 

2' GRAU 
ANO 

l'OBLlOO P,\RTIOJL'V\ TOTAL 

N I~ICE N I~DlCE N l'lllCE 

1965 5.171 100.00 3.930 100.00 9.107 100.00 

1966 5.797 11l.97 4.512 114.81 10.309 113.19 

1967 6.982 134.66 5.613 141.83 12.595 138.30 

1968 8.452 163.26 6.703 170,56 15.155 166,41 

1969 10.069 194.49 7.516 191.15 li.585 ]93.09 

1970 11.419 139.88 6.650 169.21 19.069 209,38 

197] 17.479 337,63 7.345 18b.89 24.824 272,58 

1972 21.273 430.23 9.138 :!32.S2 31.411 344.91 

1973 24.677 476.6b 9.788 "9.06 3':.465 378.44 

1974 26.859 516.62 11.9'2 30':.78 38.831 426.38 

1975 31.3n 606.37 14.088 35&.47 4S.480 4~9.39 

1976 32.913 6'5.75 20.317 516,97 53.230 584.49 

1971 33.575 22.667 576.77 $6.242 617.57 

1978 44.0lS 653.62 69.702 765.37 

ro,,'!tS, A.,uários L<;ta.tísticos do IBGE. 

- Casslrairo. M. R. et alii. Anãllse Prt'11.'7linar para J.r.l.1. diagnose do 
Estado de Gojãs. f.oiimia. Oriente. 1971. 

- UIEC/SEIGO_ [oOlâ..-lia. 1977 e s.d. 

---_ ... " --- - - _ .. ----------~-
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participação além de residual, decresce durante o período. 

Esta tendência decrescente é preservada mesmo após a união 

com o ginásio em 1971. No ensino de 29 grau, apesar do núm~ 

ro absoluto de matrícula ser pequeno (maior apenas do que a 

ma trícula da rede municipal) houve um crescimento de 340,47 % 

no período. Este índice, inferior ao das outras redes, in 

clusive ao da particular, foi insuficiente para até mesmo 

preservar sua proporção no total das matrículas, que se já 

pequena em 1965, é ainda menor em 1978 (Gráfico 6 e 7). 

Assim, o desempenho superior do ensino público so 

bre o particular é resultado, neste período, em Goiás, do 

crescimento da rede estadual e municipal. E esta última, en 

tretanto,que apresenta os maiores índices de crescimento, p~ 

ra todos os níveis de curso como mostram os dados das Tabe 

las XVI, XVII e XVIII. 

Contudo, a análise separada por curso vai mostrar 

que apesar do elevado crescimento da rede municipal no ensi 

no de 29 grau, sua proporção no total de matrículas deste 

nível de ensino é ainda irrelevante. O ensino de 2 9 grau em 

Goiás é mantido, prioritariamente, pelo Estado, que inclusi 

ve aumenta sua participação no total das matrículas no períQ. 

do, como mostra o gráfico 7. E, seguindo-lhe em im 

portância, a rede particular, que apesar de diminuir sua par 

ticipação proporcional, ainda responde por 40,30% das matri 

cuIas deste nível de ensino. E importante ficar registrado, 

entretanto, a tendência crescente de expansão da rede muni 

cipal neste nível de ensino, superior a todas as outras re 

des. 

Em relação ao primário, e depois 1 9 grau, já se ve 

rifica um processo de municipalização do ensino. Entre 1955 

à 1978 a rede municipal cresceu 2.402,56% em relação a um 

crescimento de 606,19% da rede estadual e 217,03% da rede 

particular (Tabela XVI). O desmembramento da análise nos períQ 

dos de 1955 a 1964 e de 1964 a 1978 mostra que este proce~ 

so já se define no período anterior, não sendo característi 
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GRAFICO 06-DISTRIBUIÇÃO DA MATRICULA IN ICI~L DO 

ENSINO DE IQGRAU I POR DEPENDENC1A 

ADMINISTRATIVA EM 1965 - 1978 

1965 

o Federal 

O Estadual 

e Municipal 

O Particular 

1978 

I 

GRÁFICO 07-DISTRIBUICÃO DA MATRICULA I NICIAL DO ENSINO 

DE 2 9 GRAU I POR DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA 
EM 1965 - 1978 

6,57 

1965 

o Federal 

O Estadual 

e Municipal 

O Particular 

FONTES :- CASSIMIRO MR. et aLu. 

-UIEC /SE/GO-

3,4Z 

1978 
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Tabela XVI - MATRIcULA INICIAL DO ENSINO PRI~~RIO, 

ENTIDADE MANTENEDORA NO PERIoDO 1955-78. 

POR 

ANO 

1955 

1956 

1957 

1958 

1959 

1960 

1961 

1962 

1963 

1964 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

i978 

~lATRTcULA 

PRI~lÁRIO 

FEDERAL ESTADUAL MlNICIPAL PARTICJLAR 

N H·iDICE N INDICE N INDICE N I l\'D I CE 

... ... 79.459 100,00 11.901 100,00 17.973 100,00 

... . .. 89,979 113,24 19.773 166,15 20.273 112,79 

... . .. 91.610 115,29 22.099 185,69 22.848 127,13 

... . .. 97.178 122,29 24.135 202,79 27.983 155,69 

... . .. 112.113 141,09 26.093 219,25 27.890 155,17 

2.601 100,00 115.245 145,04 25.541 214,62 29.998 166,91 

1.143 56,06 126.027 158,61 25.905 217,67 30.724 170,95 

738 71,63 147.031 185,04 41.630 349,81 34.711 193,13 

1.134 56,41 164.165 206,61 43.198 369,97 34.041 189,40 

597 77,05 185.320 233,23 53.159 446,67 33.904 188,64 

474 81,77 186.914 235,23 59.013 495,86 29.707 165,28 

815 68,66 210.414 264 ,81 72 .212 606,77 34.042 189,41 

926 64,39 236.804 298,02 85.127 715,29 35.607 198,12 

1.204 53,71 248.580 312,84 102.984 865,34 39.330 218,83 

627 75,89 258.217 324,97 99.533 836,34 40.380 224,67 

1.900 26,95 290.970 366,18 130.784 1098,93 33.198 184,71 

1.526 41,33 388.368 488,76 164.433 1381,67 64.337 357,96 

792 69,55 406.440 511,51 190.793 1603,17 71.994 400,57 

983 62,21 410.969 517,21 198.631 1669,03 81.212 451,85 

653 74,89 426.532 536,79 215.409 1810,01 82.334 458,09 

403 84,51 450.356 566,78 217.431 1826,99 75.267 418,78 

2.467 5,15 463.413 583,21 217.268 1825,63 79.757 443,76 

1. 769 31,98 485.305 610,76 247.031 2075,72 63.003 350,54 . 
800 69,24 561,134 706,19 297.830 2502,56 56.980 317,03 

FONTES: Anuários Estatísticos do IBGE. 
- Cassimiro, M. R. et alii. Análise Preliminar para urna 

diagnose do Estado de Goiás, Goiânia, 1971 

- UI EC/SE/<:n, Goiânia, 1977 e fsd. 
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Tahela XVII- HATRICULA I~ICIAL DO GI~ÁSIO. POR ENTIDADE ~\A~TE~EDORA. NO PER IODO 

1965-70. 

, MATRICULA ' 

GI);,\s1O 
ANO 

FEDERAL I ESTAJUAL ~lJ}IICIPAL PARTIOJLAR 

N I~'DICE N I~ICE N IIWICE N 

1965 401 100.00 14.287 100.00 637 100.00 11.866 

1966 667 166.34 18.266 127.85 774 121,51 15,312 

1967 1.180 294.26 22.076 154.52 1.574 247,09 24.335 

1968 1.267 315.96 27.124 189,85 2.528 396.86 26.565 

1969 962 239,90 30.529 213 .68 4.381 687.75 30.907 

1970 1.935 482.54 41.696 291,85 5.593 878.02 34.158 

- -R:l.\o11!S: Anuanos Estatlsticos do IBGE. 
- C.1.ssimiro, M. R. et aUi. An51i:5c Preliminar para \mi.1. dia&nosc do 

Estado de Goiás. r",iânia, Oriente, 1971. 

J~ICE 

100 ,00 

129.04 

205.08 

223,87 

260.47 

287,86 

Tabela XVI'- ~IATRICULA INICIAL DO E~SINO DE 2' GRAU POR E~TJDADE MA~TENEDORA, 

NO PERIODO 1965-80. 

AVIJ 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

MATRICULA . 

2' GRAU 

FEDERAL ESTAIUAL ~L"lCIPAL PA.lmCUL~ TOTAL 

N I~'DICE ]01 IKDICE N IK'DICE N INDICE N 

I I 598 100.00 4.384 100.00 195 100.00 3.930 100.00 9.107 

667 111,54 4.892 111,58 238 122.05 4.5J2 114.81 JO.309 

653 109.19 6.046 137.91 283 145,13 5.613 142,83 J2.595 

782 130.77 7.298 166.47 372 190.77 6.703 170.56 15.155 

922 154,J8 8.6J4 196.48 533 273.33 7.516 191.25 17.585 

772 129.09 11.1171253.00 530 271.79 6.650 169.21 19.069 

1.433 239,63 15.346 350.04 700 358,97 7.345 186.89 24.824 

1.613 269.73 19.674 448,77 896 505.64 9.138 232.52 31.411 

1.666 278,59 21.998 501, 78 1.013 519.48 9.788 249.06 34.465 

1.528 255.52 24.233 552.76 1.098 563,07 11.972 304.78 38.831 

1.867 312,21 28.353 646.74 1.172 601.03 14.088 358.47 45.480 

2.088 349,16 28.852 658,12 1.981 1015.89 20.317 516,97 53.230 

2.220 371.24 29.563 674.34 1. i92 918,97 22.667 576,77 56.242 

2.634 440.47 39.000 889.59 2.381 12H.a3 25.687 653.62 69.702 

-FC>l\1ES: Anu3rios· Estatísticos do IBGE. 
- Cassimiro, ,.1. R. ct a1ii. Análise Preliminar para uma diagnose do 

Estado de Goiás~ Goiânia. Oriente, 1971. 
- UIEC/SE/ro, Goiânia. J977 e s.d. 

Tabela XIX - rNDICE DO CRESCHlENTO DA ~IATRICULA INICIAL DOE~ 

SINO PRIHÁRIO. POR ENTIDADE MANTENEOORA, NO Pf 

RrODO 1955-64. 

~~\TRICULA , 
ANO 

~IU, I CI PAL [P,\RT I CULAR FEDERAL ESTADUAL TOTAL 
I 

1955 ... JOO .00 100,00 100.00 100,00 

1956 ... 113,24 166. J 5 112,8 11B.93 

1957 ... 115,29 J BS ,69 12 i, J 3 124.90 

19SB .. , 122,3 202,8 155,69 !3b ,55 

J959 ... J41,1 2 I 9.25 155.18 151.92 

J960 ... J4S,04 2J4.62 166,91 158.58 

J961 ... I58.6J 217.67 170.95 168.11 

J962 ... 185.04 349.81 193, J 3 204.98 

1963 ... 206.61 362 ,98 189,40 221. 84 

1964 ... 233,23 446,67 188.64 249.68 

FO~TES: Anuários Estatísticos do IBGE. 

Cassimiro, M. R. ct alii. Anilisc ~rc]iminar para 

urr.a Diabnosc do Estado de Goiás. Goiânia. 1971. 

UlEC/SE/GO, Goiânia. ln7. e sd. 

I~'DlCE 

100,00 

Jl3.19 

138.30 

166,41 

193,09 

209.38 

272.58 

344.91 

378,44 

426.38 

499,39 

584,49 

617,57 

765,37 
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ca da conjuntura em estudo (Tabela XIX e XX). 

B importante observar, todavia, que em números abso 

lutos a rede municipal era a que absorvia, até 1961, o menor 

número de matrículas, superando apenas a rede federal (Tab~ 

la XVI). Em 1955, sua participação no total das matrículas do 

ensino primário era de apenas 10,88%. A rede estadual res 

pondia, então por 72,68% das matrículas e, a particular por 

16,44%. A partir de 1962, as matrículas da rede municipal 

superam as da rede privada, aumentando também sua participa 

çao no total das matrículas. Em 1978, sua participação é de 

32,49% em relação à 61,21 da rede estadual e 6,21% da parti 

cular. 

Esta divisão por períodos, se aponta uma tendência 

para o crescimento do ensino municipal a nível de 1 9 grau, 

com a consequente redução proporcional das outras redes de 

ensino, mascara a real municipalização, que acredito tenha 

se dado a nível de curso primário. O acréscimo das matrícu 

las referentes às séries do antigo ginásio para formar o 1 9 

grau, a partir de 1971, favorece o desempenho global da re 

de estadual, e, secundariamente da rede particular. Uma o 

lhada nos dados disponíveis para o ginásio, até 1970, con 

firma esta minha suposição. 

Os dados da tabela XVII mostram que apesar do acentu~ 

do crescimento relativo da rede municipal para o ginásio, 

superior inclusive à todas as redes, o número absoluto de m~ 

trículas a ela correspondente e mínimo, reduzindo sua parti 

cipação no total das matrículas à 6,71% em 1970. As informa 

ções da Tabela XVI já indicam o crescente desempenho da rede 

municipal em relação ao ensino primário. Em 1970, a rede mu 

nicipal já participava de 28,63% do total das matrículas. 

Acredito portanto, que a partir de 1971, as matrícu 

las do ginásio das redes estadual e particular, numericame~ 

te bem superiores às da rede municipal (apesar do acentuado 

crescimento relativo desta) alteraram a distribuição propo~ 
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Tabela XX - rNDICE DO CRESCIMENTO DA ~~TRrCULA INICIAL DO 

ENSINO PRI~~RIO*, POR ENTIDADE ~TENEDORA, NO 
PERrODO 1964-78. 

I 

~~TRrCULA 
I 

ANO 
FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL PARTICULAR TOTAL 

1964 100,00 100,00 100,00 100,.00 100,00 

1965 -20,61 100,86 90,08 87,62 101,14 

1966 136,51 113,54 135,84 100,40 116,30 

1967 151,10 127,78 160,13 105,02 131,31 

1968 201,67 134,13 193,72 116,00 143,63 

1969 105,02 139,33 187,23 119,10 146,07 

1970 318,25 157,00 246,02 97,91 167,35 

1971 255,61 209,56 309 ,32 189 , 76 226,63 

1972 132,66 219 ,31 358,91 212,34 245,44 

1973 164,65 221 , 76 373,65 239,53 253,42 

1974 109,38 230,15 405,21 242,84 265,56 

1975 -32,45 243,01 409,02 222,00 272,34 

1976 413,23 250,06 408,71 235 ,24 279,47 

1977 296,31 261,87 464,70 185 , 82 292,00 

1978 134,00 302,79 560,26 168,06 335,82 

* Matrfcula do 1 9 grau, a partir de 1971. 

FONTES:. Anuários Estatfsticos do IBGE. 

Cassimiro, M. R. et alii. Análise preliminar p~ 

ra uma Diagnose do Estado de Goiás, Goiânia, 1971. 

UIEC/SE/GO, Goiânia, 1977 e sd. 

Tabela XXI - RELAÇM ENTRE CRESCIMENT6-iYEMOGRÃFICO·-E-A--1:XPA!'i---
* 

ANO 

1960 

1970 

1970 

Fonte: 

ÇAO DA }~TRrCULA GERAL EM GOIÃS - 1960 - 1980 

P OPU L A ç Ã O ~TRrCULA 

N rNDICE N rNDICE 

1.913.289 100,00 191.139 100,00 

2.938.677 153,59 559.347 292,64 

3.864.629 201,99 976.742 511,01 

* ;-~trfcula geral corresponde às matrfculas do 19 e 29 graus. 
IBGE - Censos lliJrográficos 
Anuirios Estatfsticos. 
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cional das matrículas por rede, na matrícula total. Este a 

créscimo eleva também os Índices de crescimento da rede es 

tadual e particular, reduzindo a diferença entre seus Índi 

ces e o da rede municipal. Estas alterações encobrem um di 

ferencial provavelmente ainda maior para a rede municipal 

com uma consequente elevação de sua participação na distri 

buição proporcional das matrículas, se estas se restringi~ 

sem ao curso primário. 

Outras informações obtidas em conversas com funcio 

nários da SE reforçam minha suposição de que sob a transfe 

rência do ensino de 1 9 grau para responsabilidade dos Muni 

cÍpios, tem-se realizado efetivamente a municipalização do 

ensino primário e, só secundariamente, das séries finais do 

1 9 grau. 

Estas informações atestam a existência de um acordo 

tácito entre Estado e Municípios quanto ao oferecimento de 

ensino de 1 9 grau. Os Municípios devem concentrar-se priori 

tariamente no oferecimento das quatro primeiras séries (a~ 

tigo primário) e, supletivamente, nas séries finais do 1 9 

grau - geralmente como curso noturno. Em consequência deste 

acordo, a Secretaria tem transferido para a responsabilid~ 

de dos municípios, as escolas rurais estaduais. Existem, tam 

bém, outros arranjos como: escolas funcionando em prédios 

estaduais, mas com professores remunerados pela prefeitura 

profess~ 

Pró-Mu 

ou, o seu inverso; e, complementação salarial aos 

res municipais efetuados pelos programas especiais, 

nicÍpio e PRONASEC/Rura1 2
• 

No interior há, inclusive, escolas que se declaram 

ser ao mesmo tempo municipais e estaduais 3
• Isto talvez de 

2. O Pró-Município foi instituído em Goiás em 1977 e o PRONASEC/Rural 
em 1981. 

3 Cô. Verificado pela pesquisa "Diagnóstico do Ensino Rural", UFG,SE/ 
GO, 1980-1982. 
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corra, por um lado, da centralização da política educacio 

nal que estabelece seja a municipalização do 1 9 grau defini 

da em lei estadual (Lei 5.692/71, art. 55). Por outro, da 

real falta de condições das prefeituras para prestarem apoio 

técnico-pedagógico e até material às escolas. Em Goiás,a as 

sistência ao ensino municipal, quando existe, é realizada 

prioritariamente através dos programas Pro-Município e 

PRONASEC/Rural, que têm estrutura montada a nível de Secre 

taria Estadual de Educação. Os técnicos da Secretaria de E 

ducação ligados aos setores de Supervisão, Currículos, Su 

pletivo e Recursos Humanos, dentre outros, também desenvol 

vem projetos, em convênios com as Prefeituras, junto as es 

colas municipais. Dentre estes projetos destacam-se o Magi~ 

ter e o Projeto Lumen que se destinam à habilitação, à nível 

de 2 9 grau, de professores leigos, preferencialmenteemexe~ 

cício de classe. 

b bom ressaltar, entretanto, que acima dos critérios 

determinados pela real carência das administrações munici 

pais e, por consequência das suas escolas, a penetração dos 

programas e/ou projetos especiais de apoio ao ensino é deci 

dida, primeiramente, pelo executivo estadual. são o Governa 

dor e o Secretário quem apontam os Municípios a serem prlQ 

ritariamente atingidos. 

Assim, a municipalização, além das questõeseprobl~ 

mas a ela inerentes, é favorecida ou dificultada pela impo~ 

tãncia política do Município, definida em termos eleitorais, 

e/ou, pelas relações entre prefeitura e executivo estadual. 

Essa mediação dos interesses políticos locais na de 

finição e/ou ordenação dos Municípios a serem beneficiados 

pelas iniciativas oficiais de apoio ao ensino tem sua impo~ 

tãncia nas dificuldades concretas encontradas pelas Prefei 

turas para assumirem os encargos de educação à que são legal 

mente obrigados. 

As disposições legais que incidem sobre os Municí 



pios, obrigando-os 

seu orçamento mais 

ção Municipal (FPM) 

113. 

a apl icarem, no ensino de 1 9 grau, 20 % de 

igual percentagem do Fundo de Particip~ 

(Lei 5.692/71, art. 59 e parágrafo) , fun 

cionam na realidade como instrumentos de legitimação da 

transferência para a administração municipal de um nível de 

ensino que, por sua extensão e amplitude seria bastante on~ 

roso e, por suas finalidades, um gasto dispensável à União 

e, secundariamente, aos Estados. 

A análise da política tributária, realizada no 

Xlmo capítulo, demonstra a inviabilidade financeira dos 

-
pr~ 

Mu 

nicípios (especificamente dos Municípios goianos, produtiv~ 

mente pobres em sua maioria e de várias formas lesadas no 

sistema de transferências adotados com a legislação tributf 

ria) para arcarem com tal responsabilidade. A esta precarie 

dade econômica acrescentam-se ainda a insatisfação e as crí 

ticas das administrações municipais e do IBAM, órgão de a 

poio às administrações Municipais, em relação ao sistema de 

vinculações instituído com as transferências, onde se desta 

ca a exigência deapl icação de 20 % do FP~: aos serviços 

de educação. Como forma de contornar a questão, artifícios 

são utilizados pelas Prefeituras com o objetivo de aplicar 

as cotas vinculadas em obras que de algum modo lhe sao mais 

rentáveis que a manutenção de escolas. As informações que 

obtive no Conselho de Contas Municipal, citadas no próximo 

capítulo, atestam serem estes artifícios prática usual, co 

nhecida e cumpliciada pelos orgaos de controle das finanças 

municipais. O fato de serem rurais praticamente totalidade 

das escolas municipais, principalmente no interior do Esta 

do, facilita justificar o patrolamento de uma estrada, recu 

peração de urna ponte com as verbas destinadas aos serviços 

de educação, desde que a estrada, ou a ponte ou algo seme 

lhante "dê acesso".ou "destina-se" à alguma escola rural. 

Assim, compulsoriamente obrigados a investirem no 

primeiro grau e economicamente mutilados para se darem a es 

te "luxo", mesmo porque as percentagens legalmente obrigat.§. 

rias resultam insuficientes ainda que integralmente utiliza 



ll( . 

das (ver próximo capítulo), os Municípios respondem aos pr~ 

ceitos legais, rebaixando os custos com a educação ã 
lhança do que faz o Estado e a União. 

seme 

Este rebaixamento dos custos a nível de Municípios, 

pode ser detectado de forma quase palpável nas condições m~ 

teriais das escolas e numa política de pessoal de baixo cus 

to. As escolas municipais do interior do Estado sao quase 

em sua totalidade escolas rurais e, enquanto escolas rurais 

funcionam nos mais diversos tipos de construções: velhos pai 

óis cedidos por fazendeiros; em um cômodo na própria casa 

do professor, que por isto não recebe nenhuma remuneração 

em forma de aluguel; construções feitas pelos fazendeiros e 

cedidas ou barganhadas com a Prefeitura; e, até mesmo debai 

xo de árvores, utilizando-se cascas sêcas de bananeiras e 

carvão, como material para escrita. Os prédios especific~ 

mente escolares são geralmente construções pequenas e em pr~ 

cárias condições de conservaçã0 4
• 

As escolas municipais na própria cidade de Goiânia, 

capital do Estado, são construções deficitárias: salas de 

aula, variando numa média de 4 a 8 salas; uma pequena sala 

onde funcionam secretaria, diretoria e sala de professores e 

em algumas, cozinha e um pequeno almoxarifado. São em sua 

maioria construções baixas com janelas, tipo basculante, c~ 

locadas no alto da parede, próxima ao teto, provocando assim 

baixa luminosidade e pouca ventilação. Além disto, pratic~ 

mente todos os vidros estão quebrados, fossas sépticas ent~ 

pidas, além de problemas com abastecimento d'água e inexis 

tência de água potável para consumo dos alunos. Faltam tam 

4 Informações fornecidas pelos participantes da pesquisa: "Diagnóstico 
do Ensino na Zona Rural", realizada entre 1980 e 1982, por uma e 
quipe de professores da Faculdade de Educação da UFG e técnicos 
da Secretaria de Educação de Goiás. 

l 
i 
I 
! 

~ 

i 
r 
f 
I , 
J 

I 
f 

I 
I 
I 
I 
! 

I , 



11 S. 

b~m carteiras, material pedag6gico e at~ mesmo giz 5
• 

Tal estado de precariedade ~ acentuado pela 

ca de pessoal adotada. O PRONASEC/Rural encontrou 

polÍti 

nas regi 
de 

de 

ões nordeste e norte de Goiás uma variação salarial 

Cr$1.500,00 ã Cr$4.795,00, entre março de 1980 ã março 

1981. Este último valor correspondia na ~poca ao salário mÍ 

nimo regional. Em Goiânia, professor primário municipal nor 

malista regente de classe, recebe tamb~m salário mínimo. 

Essa quantia que chegou a ser superior ao salário do profe~ 

sor primário estadual em 1980-1981, representa, ap6s maio 

de 1983, um salário de Cr$27.000,00 líquidos, 33,75% do sa 

lário pago ã mesma categoria pelo Estado, ap6s os aumentos 

conquistados em fevereiro de 1983. 

Acrescentam-se ã baixa remuneraçao as irregularid~ 

des no cumprimento das determinações básicas da legislação 

trabalhis ta. As equipes do PRONASEC/Rural e Pr6-MunicÍpio têm 

constatado serem práticas usuais das prefei turas o pagamento 

de professores via recibo, não se assinando carteiras e co~ 

sequentemente dispensando os serviços ao final do ano leti 

vo para recontratá-los, novamente, no 

seguinte. Desta forma não se paga aos 

rias, nem 13 9 salário. O FGTS e PASEP 

início do ano letivo 

professores nem f~ 

não são ordinariamen 

te depositados, no caso dos contratos regulares e, at~ mes 

mo o INPS, apesar de descontado em folha não ~,em algumas 

localidades, recolhido. 

5 Este diagn6stico ~ resultado das minhas observações como professora 
de Estágio Supervisionado de Administracão Escolar junto as esco 
las da rede municipal e estadual em Goi~ia e confirmado pelas a 
firmações da Secretária ~funicipal de Educação de Goiânia ao prQ 
ferir aula inaugural na Faculdade de Educação da.UFG em agosto 
de 1983. No início do ano letivo de 1983, os jornais locais fize 
ram várias reportagens sobre vasamento e estouramento de fossas 
s~pticas nas escolas em Goiânia. 
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o atraso de pagamento, as irregularidades com o sis 

terna previdenciário e o baixo nível salarial não sao entre 

tanto comportamen tos priva t i vos das Prefei turas. Também a ní 

vel de Estado a política de pessoal docente é encarada com 

descaso, corno se verá no último capítulo. Este fato não mi 

nimiza, entretanto, a incapacidade financeira dos Municípios 

para arcarem com a administração do ensino de 1 9 grau. Ao 

contrário, aponta mais urna vez, para o descaso a que foi re 

legado o ensino público, em geral, no Estado. Esta questão 

será retornada, posteriormente. Quero entretanto, salientar 

aqui, que a legislação ao justificar a municipalização pr~ 

gressiva do ensino de 1 9 grau, com o argumento de que por 

sua natureza, será realizado mais satisfatoriamente pelas a~ 

ministrações locais (Lei 5.692/71, art. 58, parágrafo úni 

co), revela-se ingênua e alienada. Ingênua, ao pressupor que 

as percentagens de receita estipuladas em seu teor seriam 

suficientes para urna "administração satisfatória" do ensino 

de 1 9 grau. Alienada, pela própria ingenuidade que lhe pe~ 

mite legislar sobre a administração da educação corno urna me 

ra questão de divisão "racional" de responsabilidade. 

Na realidade, esta divisão de responsabilidade, na 

da mais é, corno afirma Machado (1979, p. III-22), "que urna 

divisão de trabalho que assegura tipos de ensino desiguais 

para as classes/estratos sociais ... ". Esta divisão atesta 

também a importância residual a que foi relegada a educação, 

principalmente a educação básica, no período em análise. O 

próximo capítulo aprofunda esta discussão. 

Neste ítem, quero apenas mostrar a situação de "mi 

séria" em que se encontra o ensino Municipal em Goiás, ã de~ 
peito de se encontrarem, para este nível administrativo, os 

maiores índices de crescimento do sistema de ensino goiano, 

mormente do 1 9 grau (especificamente, o primátio). Ãs Pre 

feituras pobres, compulsoriamente obrigadas a manterem os 

serviços de educação básica, restou ajustar o cumprimento de~ 

ta obrigatoriedade aos limites possíveis estabelecidos p~ 

las prioridades definidas com a compressão tributária e re 
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definidas no jogo dos interesses locais. 

Assim, é que esta progressiva passagem da 

bilidade pela oferta do ensino público universal 

respons~ 

obrigatório 

(oficialmente, o 1 9 grau, na prática, primordialmente, o a~ 

tigo ensino primário) para os Municípios, confirma para mim, 

uma vez mais, o caráter discriminatório da expansão da rede 

de ensino em Goiás, no período em análise. 

Resta agora ver se o crescimento das matrículas, s~ 

gundo as tendências observadas, corresponde a uma elevação 

da taxa de escolarização no Estado. 

3. POPULAÇAO E MATRIcULA: O CRESCIMENTO REAL DA PO 

PULAÇAO ESCOLARIZADA 

A comparação entre crescimento populacional e expa~ 

sao dasmatrÍculas mostra que enquanto a população de Goiás 

cresceu 101,99% entre 1960 à 1980 a matrícula geral no Esta 

d0 6 cresceu 411,01% no mesmo período (Tabela XXI). Este cres 

cimento mais de quatro vezes maior das matrículas atesta um 

aumento na taxa de escolarização do Estado. Em 1960, 9,99% 

da população estava matriculados nas escolas goianas, sendo 

que 9,78% no primeiro grau. Em 1980, esta taxa subiu para 

25,27% no total e 23,28% só no primeiro grau. O segundo grau 

portanto, apesar do elevado crescimento apresentado no p~ 

rÍodo, ainda tem uma importância residual no total de matrÍ 

cuIas do sistema de ensino e na relação destas com a popul~ 

ção. Estes Índices mostram também que a relação população e 

matrícula no 1 9 e 29 graus em Goiás apresenta-se superior à 

relação encontrada para o Brasil (Tabelas XXII e XXIII). 

Uma comparaçao entre a população estimada de 7 a 14 

anos (faixa etária definida constitucionalmente para escola 

rização obrigatória) e a matrícula no primeiro grau (prim~ 

6 Neste geral estão computadas as matrículas do primário, do 
e do 29 grau, níveis de ensino estudados neste trabalho. 
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Tabc 1 a XXII - RELAÇÃO E~TR[ A tXPANSÃO nDll)G~IiF J CA [ A EVOLIlÇAO DA ~ 

TRTCULA ~O E~SINO DE I' GRAU .0 URASIL E EM GOIÁS. 

I'OPULAÇAO HI\TRTCULA 

ASO! BRASIL GOIÃS ~RASI L GOIÁS 

N I Tndi c.1 N fnJicc ~ TndlCc N líndice 

1900 70.0iO.4S~ 1100.00 
I 

1.913.189 100,00 7.4~b.OOZ 100,00 17!.3S.sjlClQ,QO 
1970 93.139.037 i 132.9: 2.93b.b77 153,S9, 1~.RI1.O';9 171.7~ 4SÓ.S52 2u3,49 
J~SO jUY,098.99'; lt.9.97 3.bb4.1129 201.9~Z,.H~~09 '"0.98 [005.2,51 383 ,68 

-----' 

Tabela XXIII- RELAÇÃO L~TRL O CRJ;SCB'L~TO nLMO('R,~FICO E A EXPA~S"O DA 

MATRTCULA NO ENSINO DL 2' GRAU ~O BIlASIL E EM GOIÁS, 

---
POPULAÇAO ~!ATRTCULA 

A'O BRASI L GOIÁS I BRASIL GOIÁS 

~ Tndicc N Tndict' ~ Tndicc N TnJice 

1960 70.070.457 100,00 1.913.289 100,00 1.177.417 100,00 4.015 100,00 

1970 93.139.037 131,91 2.93B.6ii 153,59 4.Cl83.Shb 3'6,82 19.612 493,45 

1980 119,098.992 169,97 3.8b4.629 201,99 2.823.544 239,81 76.796 1.912,73 

fOr-;TC: IBGE ... Ccnsos Dcmos::rãficos 
- Anuários estatísticos 

Ttlhcla XX.IV- RELAÇllO E!\TRE POPULAÇ,-.l1 L ~lATRrCULA DO El\SINO 

PRH!,I.10, POR LOCAl.l:AÇ~O. 

RURAL ~ URhA~A 
A~O I POPUlAÇ;.o I ~!ATRírULA I POPULAÇAQ MATRíCULA 

rnJicc! \ IrndiCC \ I rndice \ fnJice \ 

1960 100,00 ", 1100 ,00 ." 1100 ,00 . " )fIO.OO " . 
1970 215',03 15,03252,06 15:: .Ob 127,17 27 .17 284.:;'4 184,24 

1980· 417 ,57 9',19
1
'09.1I 62.3~jlO9.:Z6 -14 ,07 3Zl ,09 12,96 

• Matrícula do P ~rau. 

FO!\Tl:: Censos Demotnificos - IBGE - UIEC/SE/GO. 

---- --- Tabc1a.y:iv- DJSTRlbUIÇÃC PROrORCIO!\Al DAS H,\TRíCULAS DO EN 

SINO PRIMÁRIO ~A POPULAÇÃO POR LOCALIZAÇÃO 

URBASA RURAL 

_A_~_'O_-+i _POPUl __ ~A_ÇAo_-'\i-'_"._1K_~_OJ_LA_'r-__ t-,i_\l_'Ul_._.A_ÇAo,_J~,m~CUlA I \ 
1960 575.325 111.796 19.43 l.337.964! b1.5hl9 4,60 

1970 1.237.108 281.792 22," 1.701.5691175.0ÓO 10,24 

_19_S_0·_..L._2_. '_0..,2 ._._14.....1.._.5_7_. '_8:-5_
L

I,9._,O_'--,-_I.'_ 4_6_2_. m 197, 760 ~~ 
.' HatlÍcula do l' grau. 

FONTE: Censos Dcm(.lgráficos - IBGE - UIEC/SE/GO. 

- Tabe1aXXvi---DISTRIBUIÇ~O DA- HATRTCIJLA DO E~SINO DE-- -19 GRAU 

Al'oQ 

19(10 

1970 

1960 

SA POrULAç;;O DE 7 A 14 A!\OS. POR LOCALI 2AÇAO. NO 

LSTADO DE GOIÁS. 
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rio + ginásio), nível de ensino correspondente a esta faixa 

de idade, mostra por sua vez uma escolarização de 44,25% 

em 1960 e 111,91% em 1980. 

Estes números parecem indicar pois que Goiás, conse 

gue neste período realizar o ideal de todo o País: colocar 

na escola toda a faixa escolarizável de sua população. Mais 

do que isto, superar pelas matrículas, esta mesma faixa, ab 

sorvendo ainda 11,91% da população com idade superior a 14 

anos. 

Esta façanha contrapõe-se entretanto a outras infor 

maçoes oficiais, destoando completamente do quadro nacional. 

Estudos do IBGE apontam para um déficit de escolarização 

em todo o País. Um artigo publicado no "O Estado de São Pau 

lo" em 26 de março de 1978 comenta uma pesquisa realizada 

pelo IBGE para o Conselho de Desenvolvimento Social. Segundo 

o artigo, esta pesquisa constatou que: "apesar do número a!: 

soluto de pessoas que concluem os cursos fundamental, médio 

e superior, não houve, no País uma efetiva evolução da pop~ 

lação escolarizada". 

Mais eloquentes, no entanto, sao os resultados dos 

Indicadores Sociais, entre eles o PNAD. O relatório de 1979 

traz explicitamente: 

" há luna realidade empírica, que aponta a existên 

cia em fins de 1976, de um terço desta população, 

constitucionalmente sob escolarização obrigatória, 

ainda desassistida pelo sistema de ensino. E, em 

termos ainda mais graves, esta população 

sem escola crescera no septênio 1970/76". 

infantil 

As análises deste relatório mostram como, na práti 

ca, a extensão da obrigatoriedade escolar ao grupo etário de 

10 a 14 anos e a simultânea ampliação da iniciativa escolar 

do Poder Público no ensino de 2 9 Grau, anteriormente atendi 

da pela iniciativa particular, acarretando, sobretudo, maio 
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res custos, geraram a diminuição da capacidade da rede esc~ 

lar em absorver a clientela de 7 a 10 anos. Mostram mais. En 

tre as regiões do PNAD, foram os estados do Norte e Centro 

Oeste (Regiões VII), juntamente com os da Região I (R.J.) e 

III (Sul) os que apresentam as maiores taxas de crescimento 

da população nao escolarizada (IBGE, 1979, p. 300-301). 

Mesmo considerando o peso dos Estados da reglao nor 

te nos dados do PNAD e o desempenho superior de Goiás em r~ 

lação à média brasileira na comparação matrícula/população, 

em 1970 e 1980, acredito que a situação em Goiás não se di 

fere fundamentalmente da encontrada pelo IBGE, para oBra 

silo Para mim, a relação encontrada neste trabalho a partir 

das informações de população e matrícula fornecida pelas fo!!. 

tes (oficiais) pesquisadas é que é ilusória. As informações 

que obtive extra-oficialmente confirmam esta impressão. 

Estatísticos da Unidade de Informações Educacionais 

e Culturais da Secretaria de Goiás (UIEC/SE-Go) têm também 

se surpreendido com os resultados que têm alcançado. Levan 

tando, atualmente (1983), para um convênio com o MEC/Bird, 

o déficit de escolarização por Município, no Estado, a UIEC 

tem encontrado elevadas taxas de escolarização. Em vários 

Municípios a matrícula do 1 9 grau é superior à população de 

7 a 14 anos (estimada) local, às vezes superior ao número 

total de habitantes. 

Para os técnicos da UIEC a questão ultrapassa a po~ 

sibilidade real do 1 9 grau estar absorvendo alunos com ida 

de superior a faixa etária normal. Para eles, a matrícula 

coletada pelo órgão é superior à matrícula real. Este supe~ 

dimensionamento é resultado do processo de coleta. A UIEC 

utiliza para este fim os questionários padronizados pela 

SIEE/MEC que devem ser respondidos pelos diretores e secre 

tários das escolas, que ao assinarem o documento, se respo!!. 

sabilizam pelas informações fornecidas. Como o sistema de 



modulação escolar 7 instituído pela Sécretaria de 

do Estado, em 1976, beneficia as escolas com maior 

12l. 

Educação .. 
numero 

de alunos, inclusive vinculando gratificação de diretor a nQ 

mero de matrículas, há um consenso na Secretaria que as es 

colas vêm aumentando, para efeito de modulação, o numero de 

alunos matriculados. O atual governo peemedebista vem inclu 

sive denunciando as matrículas fantasmas, tanto nas escolas 

estaduais como nas conveniadas. 

Reportagens sobre a situação da educação em Goiás 

veiculadas pelos jornais locais têm também divulgado infor 

maçoes que contrapõem-se aos índices de escolaridade encon 

trados, por mim, neste estudo. 

Recentemente o atual Secretário de Educação decla 

rou textualmente a uma reportagem do jornal "O Diário da Ma 

nhã" publicada em 13 de novembro de 1983: "Hoje nós temos 

cerca de 500 mil crianças fora das salas de aula . .. ". Ora, 

500 mil crianças significa 62,17% da população estimada de 

7 a 14 anos em 1980. Considerando que a população deve ter 

crescido um pouco nestes três anos e que o Secretário usa a 

expressão "cerca de", esta percentagem pode ser talvez um 

pouco menor. Contudo, ainda induz a acredi tar que mais da me 

tade da população escolarizável do Estado não tem sequer a 

cesso ã escola. 

Tenho também conhecimento de estudos estatísticos 

não publicados oficialmente pelo serviço de processamento de 

dados do Estado que indicam um déficit de escolarização de 

mais de 80% das crianças de menos de 14 anos das regiões mais 

carentes da periferia de Goiinia (Miranda, 1983, p. 85). 

Esta informação encontra ressonincia na análise do 

crescimento das matrículas/incremento populacional por zona 

7 O sistema de módulos escolares é analisado no último capítulo. 
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urbana e rural. 

A comparação entre o crescimento da população e das 

matrículas por zonas urbanas e rural mostra que na zona ur 

bana o crescimento das matrículas é inferior ao incremento 

populacional e na zona rural a situação se inverte (Tabela 

XXIV). Desta forma, a percentagem da população atendida p~ 

lo sistema de ensino decresce um pouco na zona urbana, mas 

triplica na zona rural, durante o período em estudo (Tabela 

XXV). Tais números mostram que o crescimento das matrícu 

las não acompanhou o incremento populacional urbano observa 

do em Goiás na década de 70. Mostram também que a relação 

três vezes maior entre matrícula e população em 1980 em com 

paração à 1960, observada na zona rural, pesa na comparação 

entre taxa de matrícula do 1 9 grau e população total no Es 

tado. Sugerem assim que a elevação da taxa de escolarização 

em Goiás resulta, principalmente, do crescimento das matrí 

cuIas na zona rural. 

A comparação com a população estimada de 7 a 14 

anos confirma estas conclusões. Na zona urbana cai areIa 

ção matrícula população, na zona rural esta relação é mais 

que triplicada entre 1960-1980 (Tabela XXVI). 

Entretanto, algumas questões se interpõem aqui. Pri 

meiro, a matrícula apresentou um crescimento relativo maior 

na zona urbana do que na zona rural. E esta diferença para 

mais no índice do crescimento relativo aparece na década de 

70, o que me leva a crer que o diferencial superior na zona 

urbana é favorecido pela computação das matrígulas das anti 

gas séries do ginásio, formando assim o 1 9 grau. Como na zo 

na rural praticamente inexistem, em Goiás, as séries sup~ 

riores à quarta, a mudança na classificação dos dados de en 

sino primário para o ensino de 1 9 grau afeta realmente a zo 

na urbana. Este diferencial superior na zona urbana, favore 

cida pela institucionalização do 1 9 grau é entretanto insu 

ficiente para acompanhar o incremento populacional. Isto me 

leva a crer que se os dados das matrículas na zona urbana 
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restringissem-se ao ensino primário, provavelmente a relação 

percentual entre população e matrícula seria menor. 

Segundo, o aumento do percentual de população matri 

culada na zona rural é afetado não s6 pelo crescimento da 

matrícula mas, também, pelo crescimento negativo da popul~ 

ção rural na década de 70 (-14,07% entre o censo de 1970 e 

de 1980). Um crescimento populacional idêntico ao da década 

anterior teria rebaixado esta relação percentual. 

Analisado sob este ângulo, o crescimento das matrí 

cuIas confirma mais uma vez, o caráter discriminat6rio de e! 

pansão da rede. Em termos absolutos e relativos as matrícu 

las favorecem a zona urbana, entretanto este crescimento e 

insuficiente para acompanhar o surto de urbanização ocorri 

do no Estado na década de 70. Na zona rural o aumento três 

vezes maior da população matriculada, favorecido pelo de 

créscimo absoluto de habitantes, ainda deixa fora da escola 

86,47% da população. 

Assim, tanto a população urbana, incrementada pelo 

movimento migrat6rio rural-urbano na década de 70, vê redu 

zidas suas possibilidades reais de acesso a escola, como a 

população rural permanece ã margem do sistema escolar. Acre 

dito, porém, que o alastramento das empresas capitalistas 

no campo, necessita da formação de mão-de-obra especializ~ 

da para determinadas tarefas. Esta formação se realiza, en 

tretanto, fora do sistema de ensino regular, através de prQ 

gramas de extensão rural. 

4. MICRORREGIOES: REPRODUÇÃO DE DESIGUALDADES 

A distribuição diferenciada das matrículas pelas r~ 

des de ensino, por zona urbana e rural e pelos cursos (pri 

mário, ginásio e 29 grau), manifesta-se também na sua dis 

tribuição pela~ microrregiões do Estado 8
• 

8 O Estado de Goiás foi dividido pelo IBGE em 16 microrregiõqs homog~ 
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A nao disponibilidade de dados impediu traçar o pe~ 

fil do crescimento regional para o 1 9 grau. Já para o 2 9 

grau, percebe-se que, com excessao de três microrregloes 

(346, 351 e 352) que só trazem números de matrículas em1980, 

nas demais, as matrículas apresentam elev?dos índices de 

crescimento entre 1965-1980, não obstante, em números abso , 
lutos o quantitativo ainda ser muito pequeno (Tabela XXVII). 

Todavia, os dados de 1980, para o 1ge 29 grau, a 

presentados no mapa 11, caracterizam bem a distribuição das 

matrículas no Estado. 42,24% das matrículas do 1 9 grau e 

67,6% das matrículas do 29 grau concentram-se na microrre 

gião do Mato Grosso de Goiás, economicamente a mais rica, 

malS urbanizada e de maior densidade populacional. Esta con 

centração não significa, entretanto, um elevado índice de 

população escolarizada: 25,13% da população matriculada no 

19 grau e 3,53% no 29 grau. A proporção no 29 grau é a mais 

elevada do Estado. A do 19 grau fica entretanto pouco acima 

da média, muito próxima, contudo, do índice de escolaridade 

do Estado. 

Uma visão mais detalhada do mapa mostra 

nas oito microrregi6es que comp6em a parte meri~ 

tado (353, 354, 355, 356, 357, 358, 359 e 360)9, 

também que 
1 no Es 

neas, assim denominadas: 

345 - Extremo Norte Goiano 
346 - Baixo Araguaia Goiano 
347 - Tocantina de Pedro Afonso 
348 - Médio Tocantins-Araguaia 
349 - Serra Geral de Goiás 
350 - Alto Tocantins 
351 - Chapada dos Veadeiros 
352 - Vão do Par anã 

353 - Rio Vermelho 
354 - Mato Grosso de Goiás 
355 - Planalto Goiano 
356 - Alto Araguaia Goiano 
357 - Serra do Caiapó 
358 - Meia Ponte 
359 - Sudeste Goiano 
360 - Vertente Goiana do Para 

naíba 

9. A pesquisa "Diagnóstico do Ensino na Zona Rural" (1983, 29 volume, 
p. 19) classifica assim estas micrórregi6es: 354, 357 e 360, re 
gi6es ricas, altamente produtivas (as três únicas no Estado); 
356, 358 e 359 (também a 350, situada mais ao norte), regloes e 
conomicamente promissoras, mas de mediana expressão; e, as regl 
6es 353 e 355 (e as demais), regi6es de extrema pobreza, com con 
diç6es climáticas e de solo desfavoráveis. 
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MAPA -02 DISTRI BUI çÃO PROPORCIONAL DAS MATRICU LAS DE 

- -
IQ E 2 Q GRAUS POR MICRORREGIAO 1j0MOGENIA I 

SEGUNDO A MATRI'CULA GERAL DO ESTADO E A 

POPU LAÇÃO GERAL DE CADA MICRORREGIAO 

MICRO REGiÕES HOMOGfNIAS 

E'<TREMO NORTE GOlo\NO 

Bo\lXO o\Ro\GUo\lo\ GOl o\N O 

TOCo\N T I No\ o E PEDRO o\FONSO 

MÉDIO TOCo\NT INS - o\Ro\GUo\lo\ 

SERRo\ GERAL DE GOIÁS 

o\LTO TOCANTINS 

CHO\Po\DO\ DOS vEADE IROS 

vÃO DO PARANÃ 

RIO VERMELHO 

Mo\TO GROSSO DE GOIÁS 

PLo\NA.LTO 6010\NO 

ALTO o\RAOUAIA 60lA.NO 

SE RRA DO C 1.10\ PÓ 

MEIA PONTE 

SUDESTE 60lA.NO 
, 

VERTENTE GOIANA DO PARANAIIU, 

DIST. PROPORCIONAL DE MATRiCULAS 

PROPORÇÃO DA POPULAÇÃO 

MATRICULADA· 

I' GRo\U 

~ 
121,9 41 

2' GRo\U 

@:g 
{ 1,21 

", 

FONTE CAlCULOS EFETUADOS A PARTIR DOS DADOS DE 

MATR(CUlA E POPULAÇÃO DO UIEC /SE E IBGE 

. . 
"" 

2' GRo\U 
(0,5°/.) 

{O,51 

....... ~ ..... , 
,;. "-

:- ... ~- .-. -
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nizada e com relações capitalistas mais desenvolvidas se con 

centram 75,18% das matrículas do 1 9 grau e 90% das matrícu 

las do 2 9 grau. O restante do Estado, correspondendo a 60% 

do território goiano, além de pouco povoado (28,70% da pop~ 

lação total pelo censo de 1980) é também residualmente aten 

dido pelo sistema escolar, fato agravado pela forma de dis 

tribuição das matrículas pelas zonas urbanas e rural.Enqua~ 

to a grande concentração populacional em todas as microrre 

gloes da parte setentrional do Estado é na zona rural (ce~ 

so de 1980), a concentração de matrículas do 1 9 grau é na 

zona urbana (Tabela XXVIII). 

A distribuição por microrregiões reforça deste modo 

a afirmação de que a expansão das matrículas foi discrimina 

tória e elitista. O ensino regular, prioritariamente urbano, 

concentra-se, naturalmente, nas regiões mais urbanizadas, r~ 

produzindo, na educação, as desigualdades do sistema econo 

mico produtivo. Esta concentração não significa, entretanto, 

elevadas taxas de escolarização. A retração do ritmo de cre~ 

cimento do ensino primário manifesta-se, também, na incapacl 

dade da rede em acompanhar o incremento populacional urbano. 

O 29 grau, por sua vez, permanece ainda como um ideal a ser 

perseguido. 

5. ESCOLAS E CORPO DOCENTE: OS ONUS DA EXPANSÃO 

As informações sobre a evolução da rede escolare do 

corpo docente completam este quadro quantitativo, delinean 

do melhor as características da expansão do sistema de ensi 

no goiano. 

A evolução da rede escolar entre 1960-1978 corres 

pondeu a 65% do crescimento da matrícula no mesmo período. 

Isto pode indicar que houve um melhor aproveitamento da re 

de física existente, ou uma ampliação do número de salas de 

aulas e não de prédios escolares ou ainda, elevação do núme 

ro de alunos por sala. A não disponibilidade de informações 

sobre número de salas de aula não me permitiu averiguar me 
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lhor este fato. O que é possível afirmar através dos dados 

é que a proporção de matrículas por escola, de 89,44% em 

1960 passa para 137,58% em 1978. Na zona urbana, entret~to, 

o diferencial favorável à proporção matrícula/escola entre 

1960 e 1980 (para 1978 não existem dados disponíveis sobre 
-numeros de escolas por zona urbana e rural) foi muito mais 

elevado (de 164,65 matrículas por escola em 1960 para 354,88 

em 1980), que na zona rural (de 42,24 matrículas por escola 

em 1960 para 47,68 em 1980). No entanto, como as escolas es 

tão agrupadas sem distinção de graus e outras especificaçõ~ 

(ensino especial, pré-escolar, etc.) não foi possível saber 

em que nível o crescimento da relação proporcionalfoimaior. 

Também não foi possível separar a rede pública da partic~ 

lar, por nao haver informações disponíveis de matrícula do 

29 grau, por entidade mantenedora, em 1960 e, do 1 9 grau, em 

1980. 

Entretanto, em minha experiência com estágio junto 

a rede pública, em Goiânia, tenho observado uma média de 50 

alunos por sala na lª fase do 1 9 grau (primário) inclusive 

na lª série, no início do ano letivo. No 2 9 grau, encontram 

se até 70 alunos em uma sala de aula 10 
• O excesso de alunos 

em sala independe porém da vinculação administrativa da es 

cola: estadual ou municipal. A nível de Estado, o critério 

em vigor (1983) para modulação das escolas, determina que 

as turmas sejam formadas com um mínimo de 35 e um máximo de 

40 alunos para a lª fase do 1 9 grau e um mínimo de 40 e má 

ximo de 50 alunos para as demais séries do 1 9 grau e para o 

2 9 grau. Os diretores, e até mesmo alguns professores na es 

cola, justificam, contudo, o elevado número de alunos em sa 

la pela evasão esperada no decorrer do ano letivo que não 

justifica segundo eles, a criação de uma nova turma. 

Num encontro recente com o Secretário de Educação Estadual, um gru 
po de pais denunciou até 63 altffios por sala na lª fase e solicí 
tou mais escolas (Diário da ~funhã, 18 de outubro de 1983,p. 10). 
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Além do excesso de alunos em sala e, assim, agrava~ 

do o problema,percebe-se que, em Goiânia, grande número de 

escolas estão funcionando além do máximo de sua capacidade. 

Escolas de lª fase (primário) e, mesmo algumas de 2ª fase 

(ginásio), funcionam em três e até quatro turnos diurnos, r~ 

duzindo para tanto, o período de aulas para menos de 3 horas 

diárias. Este parece, entretanto, não ser um problema só de 

Goiânia. O Programa Setorial de Educação do Plano de Gover 

no Irapuan Costa Júnior - 1975/79 (p. 171), afirma haver uma 

superutilização das salas de aula nos municípios de maior 

concentração populacional, resul tante da carência da rede fí 

sica para o atendimento real da demanda. 

Esta superutilização das salas, além da carência 

real de escolas, parece ser fruto, também, de sua distribui 

ção desigual pelos diversos municípios do Estado. Apesar da 

ausência de dados estatísticos a este respeito, informações 

obtidas na Secretaria de Educação falam de déficits de esco 

las nos municípios do nordeste, meio-norte e norte, assim cQ 

mo de municípios na parte meridional do Estado de grande co~ 

centração populacional. Tais informações revelam, também, a 

existência de salas ociosas em Municípios da cercania de 

Goiânia ll
• Na própria capital, este fenômeno está presente. 

Enquanto nos bairros mais centrais sobram vagas nas escolas 

(o descrédito para com a escola pública também é uma causa), 

na periferia, as salas são superlotadas e os pais disputam 

uma vaga no início do ano letivo. A atuação dos políticos, 

principalmente dos deputados e vereadores, na distribuição 

destas vagas é decisiva. Com raras excessões, as escolas se!!!. 

pre efetuam primeiro, ou de "qualquer modo", as matrículas 

dos portadores de "bilhetes" políticos. Como os diretores e 

mesmo os professores são designados e contratados por indi 

11 O mesmo "Plano Setorial 75/79" (p. 171) citado, conclui pela "ine 
xistência de um plano orgânico de expansão, estabelecendo crite 
rios para localização, construção e recuperação de escolas". 
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caça0 política 12, ficam "atados" aos seus padrinhos, devendo 

retribuir-lhes de várias formas a "confiança" depositada. 

Garantir a matrícula "solicitada" é apenas uma delas. 

Uma outra constatação que decorre da observação dos 

dados sobre a rede escolar é que durante o período em análi 

se, as redes federal e particular decrescem a sua particip~ 

ção, que já era pequena no total das escolas existentes no 

Estado. A diminuição das escolas da rede particular é, entre 

tanto, mais significativa. Por outro lado, a rede estadual 

que em 1960 detinha 61,72% das escolas do Estado contra 

28,17% da rede municipal, em 1978 detém 22,47% das escolas 

e os muni cípios, 74,73 (Tabe la XXIX). 

Este crescimento da rede de escolas municipais está 

ligado ao número absoluto maior e, principalmente ao cresci 

mento relativo mais elevado das escolas rurais no período 

(Tabela XXX), pois em 1980, segundo informações da UIEC/SE/ 

GO, 92% das escolas municipais são escolas rurais. Estas es 

colas, geralmente edifícios de uma sala, oferecem apenas e 

quando muito, até a 4ª série do 1 9 grau (ensino primário), 

no regime de classes multiseriadas. 

Associando estas informações às anteriores, perceb~ 

se que o crescimento do número de escolas e sua distribuição 

espacial foi insuficiente para acolher a expansão das matrÍ 

cuIas, já em si questionável. 

o crescimento do numero de escolas na zona urbana 

foi,pelo o que indicam os dados,aquém do necessário à expa~ 

são das matrículas, provocando uma superlotação das salas 

12 • Somente em 1983 a Secretaria ~runicipal de Educação em Goiâ.rlia rea 
lizou eleição de uma lista tríplice para diretores e um concur 

f a - a -. .. so para pro essores da 1- a 4- serIe. A nIvel de Estado preser 
va-se a "forma tradicional". Esta eleição e este concurso pelas 
oposições que geraram, pela celeuma e pelas contradições que a 
floraram merecem um estudo à parte, que foge ao âmago deste tra 
balho. 
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Tabela XXIX- DISTRIBUIÇAo DAS UNIDADES ESCOLARES, POR DEP[~DLNCJA ADMi 

NISTRATIVA NO PERrODO 1960-78. 

UNI DADE ESCOLAR 

ANO FEDERAL ESTADUAL ~'J~ICIPAL PARTICULAR TOTAL 

N I N I N I N I N 

1960 ... . .. 1.319 61.12 60Z 28.17 216 10.11 2.137 

1961 5. 2.26 1.262 52.62 558 23.36 SlS 21.56 2.389 
1962 26 1.10 1.268 53.59 557 23.5' 515 21,i7 2.366 

1963 9 0,38 1.240 52.79 876 37,38 222 9,45 2.3'9 
196. 15 0.60 1.283 51.63 980 39,44 207 8.33 2.'85 
1965 2 0.07 1.302 ! 47,62 1.216 44.55 212 7,75 2.73' 
1966 3 0.09 1.282 '0.78 1.604 51.03 25. 8,08 3.1'3 
1967 • 0.11 1.505 41.09 1.919 52.'1 234 6,39 3.662 

1968 5 0.13 1.'95 37,13 2.268 56,34 259 b,43 '.027 
1969 3 0.07 1.5.2 38.71 2.179 54,69 260 6.5~ 3.984 
1970 5 0.11 1.743 37.05 2.7'3 58.29 21' •• 55 '.705 
1971 2 0.0' 1.915 36.11 3.184 60.04 202 3.81 5.303 
1972 3 0,05 1.839 32.95 3.55' 63.68 185 3.32 5.581 
1973 7 0,12 1.814 30.04 3.880 64.26 337 5.58 6.038 

197. '. 0.06 1. 763 29,08 4.01' 66.23 280 '.62 6.061 

1975 ... ... ... ... ... ... .. . ... .. . 
1976 6 0.11 1.512 26.27 '.011 69,68 227 3,9' 5.756 
1977 6 0,09 1..38 22,7' '.665 73,76 215 3.39 6.324 
1976 3 0.0' 1.521 22 ,47 5.057 74,7i 186 2.75 6.767 

.-100Th: UIJ.C/SI:/OO. roOlõ1nia. 1977 c !'d. 
C3SsirrJro. ~1. R. ct :111i. Análise prelidnar para ur.a Diagno~c do 
Esta~ OCo Goiás. Goi~ia. Oncntc, 1971. 

TOlhe 13 XXx - UI STRI BUt ÇAO nAS U\ J DADes l;SCOLARES, POR. LOC~ 

Ll:AÇAO, NO I'ERfOIJO 1960-80. 

U~ I DAllE ESCOLAR 

ANO URBANA RURAL 

N fNDICE N fNDI CE 

1960 679 100.00 1.458 100.00 

1961 <>61 97.3' 1. 428 97.9' 

1962 681 100,29 1.385 9 •• 99 

1963 700 103.09 1.6'9 113,10 

196' 705 100,00 1. 780 100.00 

1965 80. lI •• 04 1.930 108.42 

1966 853 120,99 2.290 128,65 

1967 839 119.00 2.820 158.42 

1968 909 128.93 3.118 175.16 

1969 927 131.'8 3.060 175,91 

1970 1.006 142,69 3.737 209.9' 

1971 1.126 159.71 •• 177 13 •. 66 

1972 1.077 152,76 '.50. 253.03 

1973 1.'55 206,38 '.583 2S i ,4 7 

197' 1.'19 201,27 •• 642 260,78 

1975 ... ... ... .. . 
1976 ... ... ... ... 
1977 ... ... ... .. . 
1978 ... ... '" .. . 
1979 ... ... ... .. . 
1980 1.728 2'5.10 4.60' 258,65 

ro .... lE: UlEC/SE/m. Goiãnia. 1977 e sd. 
Cassirni TO, "t. R. ct 8111. Análise preliminar para una 
DiagJlose do Estado de Goiás. Goiânia. Oriente. 1971. 

I 

100.00 

100.00 

100.00 

100.00 

100.00 

100.00 

100.00 

100.00 

100.00 

100.00 

100.00 

100,00 

100.00 

100.00 

100.00 

.. . 
100,00 

100.00 

100.00 

.. ---- rabel·,;-x-o.;:-PÚSOAL 'DOCENTE POR 'NTVEL DE ENSINO-E D[PE~D~~-
CIA AflHll\ISTRATJVA EM 197B. 

PESSOAL OOCEt-;TE 

Dept:ndência 1978 

Ad;:-.inistra- 19 CRA~'-~2' GRAU --
tiva ~ __ ~ 
_ _~_ I -' _ ~=-1~~-\ 

;:::::~l 16'0:foI b~:~~ 2.:~~ li' 6!::: 
MunIcipal LL.172 30,29 281 7.99 

PartlculaT 2.053 7.bl 777J 22,09 

Total 26.975 100.00 3.517 100,00 
------- - --- --~-

~1l:: L~LC/Si./ro. Gciânia. sd. 
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sores (73,93% dos professores de 1 9 grau) sao prioritaria 

mente estaduais. Ademais, a rede municipal por ser priorit~ 

riamente rural concentra-se no oferecimento das quatro pri 

meiras séries do 1 9 grau (primário), séries sob a respons~ 

bilidade de um único professor. Nas séries seguintes (gin~ 

sio) - sob a responsabilidade maior da rede estadual urba 

na - é de praxe a adoção de um professor por disciplina,me~ 

mo após a adoção do critério de áreas de estudos pela legi~ 

lação educacional em vigor. 

A comparaçao entre matrículas e corpo docente em 

1978, indica porém que é a rede municipal, seguida da esta 

dual a que tem menor disponibilidade de professores, no pri 

meiro grau. Esta taxa é de 36,44 alunos por professor para 

rede municipal, 33,62 alunos por professor para a estadual, 

27,75 alunos por professor para a particular e 13,33 alu 

nos por professor para a federal. No 29 grau, a situação se 

inverte. E a particular que possui menor disponibilidade de 

professor. As taxas são; em ordem decrescente: 33,05 alu 

nos por professor na rede particular, 17,26 alunos por pro 

fessor na estadual, 13,17 alunos por professor na federal 

e 8,87 alunos por professor na municipal. 

Este indicador - taxa de alunos por professor - de 

ve entretanto ser visto com reservas, uma vez que ele dis 

torce realidades que o dado estatístico não consegue captar. 

Por tomar como corpo docente, os postos docentes e nao oprQ 

fessor-indivíduo, os dados não mostram o número de docentes 

que dobram turnos, que lecionam em várias escolas, que têm 

duplo contratos, em uma mesma entidade mantenedora ou em di 

ferentes. A tendência então é super-dimensionar o numero 

real de professores, enquanto indivíduos. Assim, o que se 

tem não é uma relação alunQ/professor, mas sim, uma relação 

aluno/posto-docente. Como se tem também, não um índice d~ 

crescimento do corpo docente, mas de postos-docentes. 

Há, entretanto, um outro indicador sobre corpo do 

cente que mesmo considerando as distorções professor/posto 
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docente, oferece novas informações sobre as condições do e~ 

sino de 1 9 e 2 9 graus no Estado. Trata-se da qualificação 

do corpo docente. Contudo, novamente vou ter que dizer que a 

inexistência de dados não me permitiu traçar a evolução de~ 

te quadro, corno seria desejável. Limito portanto a análise 

à realidade de 1978. 

A nível de 1 9 grau, 25,41% dos professores no Esta 

do não possuiam o 1 9 grau completo. A maior concentração é 

entretanto na rede municipal, (com 68,59%) e a menor na pa~ 

ticular, (com 1,26%). Adicionando a estes, o quantitativo de 

pessoal docente (posto docente) com 1 9 grau completo, com 

29 grau, excluindo-se o magistério completo, e, com 39 grau, 

excluindo-se os de formação pedagógica completa, tem-se uma 

taxa de 60,59% de professores leigos no Estado. E é a rede 

municipal a recordista: dos seus 8.172 professores, 83,33% 

são leigos, dentre eles, 57,54% com 1 9 grau incompleto. A 

taxa de professores leigos na rede estadual alcança por sua 

vez, praticamente metade dos professores deste nível: 49,29%. 

~ entretanto, menor que a da rede particular, cuja taxa é 

de 62,44% de professores leigos. A rede federal se aprese~ 

ta atípica: dos seus 60 professores, 45 têm formação pedagQ 

gica completa a nível de 39 grau e 04 incompleta; dos ou 

tros 22,11 têm 29 grau incompleto e 11 o 3 9 grau, nao ped~ 

gógico, incomplet0 13
• 

Por outro lado, independentemente de redes de ensi 

no, em apenas seis microrregiões do Estado, as mais capit~ 

lizadas, o numero de professores de 1 9 grau habilitados, em 

1980, é superior ao de professores leigos (Tabela XXXII). De~ 

te modo, além da elevada percentagem de professores leigos 

(60,59), o fato de em dois terços do Estado o numero absolu 

to de leigos ser superior ao de professores habilitados me 

13 Estes cálculos foram feitos a partir dos dados fornecidos 
UIEC/SE/GO. 
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Tabela XXXII- PESSOAL DOCENTE DO ENSINO DE 1 9 GRAU POR MICRO 

REGIÃO - 1980 

Formação 

MICRORREGIÃO 2 9 GRAU 
* * 

T U 

Extremo Norte Goiano 419 391 

Baixo Araguaia-Goiano 122 115 

Tocantínia de Pedro Afonso 104 86 

Medio Tocantins Araguaia 567 541 

Serra Geral de Goiás 188 175 

Al to Tocantins 512 453 

Ülapada dos Veadeiros 62 51 

Vão do Paranã 120 115 ,--

Rio Venrelho 262 243 

~~to Grosso de Goiás 4.693 4.333 

Planalto Goiano 582 522 

Alto Araguaia r~iano 251 240 

Serra do Caiapó 415 391 

M=ia-Ponte 623 547 

Sudestê Goiano 770 663 

Verto Goiana do ParanaÍba 938 835 

T O T A L ~0.628 9.701 

FONTE: UIEC/SE/GO. Goiânia, sd. 

*T = Total 
*U = Urbano 

...... .-. ... _--'._-._---~- --- --------_.--_ .. ---_. 

Magistério 
Leigos 

39 GRAU 

T U T U 

18 16 726 363 

04 04 273 127 

06 06 289 67 

44 44 891 459 

17 17 395 143 

I, 27 
I 

26 852 387 
I 06 . 05 35 

I 
175 

05 05 283 97 

15 I 15 354 176 

1.598 .592 4.351 3.165 

29 29 743 328 

63 63 282 206 

140, 140 511 380 

56 53 642 350 

90 88 498 211 

103 103 711 397 

2.221 2.Z0Ô ~I.976 . 6.891 
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leva a afirmar que o ensino de 19 grau no Estado (muito ce~ 

tamente, em especial o primário) está sob a responsabilidade 

de professores não habilitados. A categorização por redes 

vem acrescentar, que apesar da elevada percen tagem de leigos 

no ensino particular, é no ensino público (estadual ou muni 

cipal) que se concentram os professores não habilitados. Na 

política de pessoal docente dos poderes públicos Estadual e 

Municipal está a causa disto. 

A análise por zonas mostra que a grande percentagem 

de leigos concentra-se na zona rural, 63,89%, o que se ex 

plica pelo fato do ensino rural ser prioritariamente munici 

paI. Entretanto, na zona urbana dos 9.740 professores lei 

gos, 74,43% são da rede estadual. Deste modo, é o ensino de 

1 9 grau público, o mais afetado pela desqualificação do pr~ 

fessor e, dentre este, o ensino primário municipal. Estas 

constatações vêm confirmar afirmações anteriores de um des 

comprometimento da União e dos Estados, para com a educação 

das classes populares, revelado, então, não só pela retra 

ção nas taxas de crescimento mas, também, pelas precárias 

condições materiais e humanas a que foi relegado. A transfe 

rência da responsabilidade do ensino de 19 grau para os Mu 

nicÍpios deficitários foi a forma encontrada para legitimar 

esta desobrigação. 

No 29 grau, a situação nao é, entretanto, diferente. 

Dos 3.517 professores, apenas 25,56% são habilitados a nível 

de 39 grau. Todas as redes de ensino, por seu lado, aprese~ 

tam elevadas taxas de professores leigos: a municipal, 80,43%; 

a particular, 74,51%, a estadual, 72,06% e a federal 
57 ,5 % 11+ • 

Por mais absurdo que possa parecer os dados da Tabe 

11+. Cálculos realizados a partir dos dados brutos fornecidos pela UIEC 
/SE/OO. 
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la XXXIII, falam também de 19 professores de 29 grau com ape 

nas o 19 grau. Destes,13 na rede particular. Mostram ainda 

04 professores com 1 9 grau incompleto, todos na rede munici 

paI. 

A distribuição pelas microrregiões do Estado ajuda 

a agravar um pouco mais o quadro. Em todas elas, inclusive 

no Mato Grosso de Goiás, o número de leigos é superior ao 

de professores habili tados (Tabela XXXIV)'. Deste modo, nao 

so o 19 grau, mas todo o sistema de ensino regular de 1 9 e 

29 graus em Goiás está, prioritariamente, sob a responsabi 

lidade de professores não habilitados. 

Este déficit de pessoal qualificado é normalmente a 

pontado nos discursos oficiais do MEC e da Secretaria da E 

ducação corno causa da baixa qualidade do ensino. 

Apesar deste ser um dos indicadores de qualidade de 

ensino (assim corno o sao as condições físicas e materiais das 

escolas e o número de alunos por sala) o dado estatístico 

tomado isoladamente reduz, encobrindo, a questão da qualid~ 

de de ensino às condições intra-escolares. Não há dúvida 

quanto à sua importância 15
• Entretanto, as condições intra

escolares são criadas e mantidas pela política de educação 

do Estado, que dela se utiliza corno um dos instrumentos p~ 

ra assegurar a hegemonia e a legitimidade do sistema políti 

co dominante (Paiva, 1980-b, p. 41). 

Des te modo, não se pode falar em quali ficação de prQ 

fessores, sem falar em política de pessoal docente, que,por 

sua vez, só é compreensível dentro da análise maior da fun 

15 A importância dos fatores intra-esco1ares na realização de um ensi 
no quali tativa:~lellte importante às classes populares tem sido 
muito discutida. Especificamente sobre a influencia das condi 
ções intra-escolares na qualidade/perspectivas da escola pÚblI 
ca goiana ver: Dias, 1983 e Miranda, 1983. 
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TabelaXXXIII- PESSOAL DOCENTE DE ENSINO DE 2 9 GRAU, POR NfVEL DE FOR~IAÇÃO E LOCALIZAÇÃO, 

A DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA - 1978 

SEGUNDO 

PESSOAL DOCENTE POR FORMAÇÃO E LOCALIZAÇÃO 

Lependência 1 9 GRAU 29 GRAU 39 GRAU 
Administra- TOTAL AFASTAOOS Form. Torm. 

ANO tiva ~lagis tério 
Outra Pedagógica 

Outra 

'C '1 C I C I C I C I 

T. U T U T Ui TU T U T U T U T U T U T U I T U T U 

Federal 200 176 07 07 01 01 1- - 02 - - - 19- 19 - - 85 66 37 361 41 391 08 08 

Estadual 2.259 2.259 '48 I 48 04 04 - -1 421 ~21117 17 304 304 80 80 583 583
1

575 575 !137 137 90 90 

1978 Municipal 281 281 - - 01 01 04 041 91 9li 18 181 36 36 05 05 33 33 22 22 i 56 56 15 15 

Particular 777 777 - - 1313 - - 931931080817017004 04 198 198 45 45l:511951151 151 

TOTAL 3.517 3.493 55 55 19119 i041 04:6071605)43143:429 429 1 89 89 8991880!679 678!429 1427:2641264 

f_o --- __ -,-_-,-FO~TE: UIEC/SE/GO, r.oiânia. sà. 

Tabela XXXiV-PESSOAL DOCENTE DO ENSINO DE 29 GRAU, POR NfVEL DE 'FOR~IAÇÃO E LOCALIZAÇÃO, SEGUNDO ~:ICRORREGIOES - 1980 

f 

r 
r 
[ 

r 

.. 
~1I CRORRE GI ÃO 

ExtreJro Norte Goiano 
Baixo Araguaia Goiano 
TocantÍllia ilc Pedro Afonso 
~rdio Tocantins-Araguaia 
Serra Geral de Goiás 
Al to Tocantins 
Chapada dos Veadeiros 
Vão do Paranã 

. Rio Vennclho 
~bto Grosso de Goiás 
Planalto Goiano 
Alto Araguaia Goiano 
Serra do CaiapÕ 
M:!ia-Ponte 
Sudes te Goiano 
Vertente Goiana Paran3J.ôa 

T O T A L .... --FONTE: UIEC/SE/GO. sd. 

'T D Total 

'u K Urbano 

TOTAL 19 

Comp. 

• T • U T U 

89 89 

= I = 28 28 
30 30 - -

·213 213 03 03 
42 42 - -

153 153 - -
07 07 - -
13 13 '- -
60 60 - -

2029 2029 02 .02 
141 141 - '-
111 111 01 01 
148 128 - -
176 176 - -
242 226 - -
311 311 - -

3793 3757 06 06 

~---_.~~,-,,-_._._._ .. -.. ' ...... ". - .. 

, 

• 

GRAU 
Form. 

ncomp • Comp. 

T U T U 

- - 30 30 
- - 15 15 
- - 07 07 
- - 78 78 
- - 19 19 
- - 45 45 
- - 01 01 
- - 02 02 
- - 20 20 

03 03 191 191 
- - 74 74 
- - 19 19 
- - 18 18 
- - 67 67 
- - 71 71 
- - 87 87 

03 03 744 744 

NfVEL DE FOR~IAÇÃO 

2 9 GRAU 39 GRAU 

~lagistério Outra Form. Pedagógica Outra 

Incomp. Comp. Incomp. Comp. Incomp. Comp. Incomp. 

T U T U T U T U T U T U T U 

02 02 18 18 01 01 14 14 13 13 10 10 01 01 
- - 08 08 .- . - 02 02 03 03 - - - -
- - 07 07 01 01 08 08 03 03 04 04 - -
06 06 31 31 05 05 43 43 06 06 35 35 06 06 
01 01 04 04 01 01 11 11 - - 06 06 - -- - 38 38 - - 34 34 06 06 28 28 02 02 
- - 03 03 - - 01 01 - - 02 02 - -- - 04 04 - - 04 04 - - 03 03 - -
- - 18 18 - - 14 14 - - 05 05 03 03 
01 01 162 162 13 13 748 748 243 243 352 352 314 314 
02 02 19 19 01 01 26 26 06 06 09 09 04 04 
- - 24 24 06 06 3l 31 14 14 14 14 02 02 
04 04 24 24 - - 51 34 23 20 25 25 03 03 
02 02 29 29 05 05 22 22 20 20 19 19 12 12 
- - 40 40 01 01 62 51 28 27 40 36 - -
04 04 67 67 01 01 57 57 14 14 64 64 17 17 

22 22 496 496 3S 3S 1128 1100 379 375 616 612 364 364 
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ção (importância) da Educação, em uma realidade social dada. 

Acredi to ter evidenciado neste capítulo que a políti 

ca de expansao do sistema de ensino público goiano, priori 

tariamente das séries que atendem mais diretamente às clas 

ses populares, foi uma política de baixo custo: municipali 

zação do 19 grau, sobre-utilização de prédios escolares (já 

deficientes); alta percentagem de professores não qualific~ 

dos. As breves indicações aqui fornecidas sobre a política 

docente dos municípios, com alusão à política do Estado, a 

ser discutida no último capítulo, se inserem nesta tendên 

cia de expansão à baixo custo. Ora, de uma expansão com tal 

pressuposto não se pode esperar qualidade de ensino. Não que, 
-a expansao pe~ ~i seja necessariamente determinante da dete 

riorização dos serviços prestados pela escola. Ao contrário. 

Mas a forma e as características que assume o processo ex 

pansionista no período, em Goiás, levam contudo à deteriora 

ção da qualidade de ensino. Entretanto, não só a ela, mas 

também à frustração da própria expansão. As discussões de 

senvo1vidas neste capítulo revelam que, apesar dos Índices 

globais de crescimento das matrículas serem elevados, a ex 

pansao por ter se processado de forma discriminatória, além 

de não trazer mudanças significativas nas oportunidades de 

acesso à escola (na zona urbana reduziu, concretamente, es 

tas oportunidades), também pouco alterou a seletividade in 

terna do sistema escolar e, em vários sentidos, aumentou-a. 

Assim, se é difícil entrar na escola (e a retração no ritmo 

de crescimento do ensino primário acentua esta dificuldade, 

na medida em que freiando a expansão nas séries elementares 

"segura" a capacidade de absorção do sistema de ensino) e 

igualmente difícil ultrapassar todo o processo de esco1ari 

zação (os Índices de perda do 1 9 e 29 grau sao "e10qt1entes" 

a este respeito). 

Esta nebulosidade ilusória é, entretanto, o result~ 

do de uma política que, na oscilação entre quantidade e qu~ 

lidade, assume, como diz Saviani (1978 p. 57, 58), a atitu 

de formalista de encarar quantidade e qualidade como dois 
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pólos mutuamente exclusivos, acreditando ser possível op~ 

rar mudanças quantitativas sem ~udanças qualitativas. Com ~ 

feito, as mudanças quantitativas, na medida que se tornam 

significativas, acarretam, inevitavelmente, mudanças quali 

tativas. 

As análises deste capítulo, como qualquer análise e~ 

tatística, só fazem sentido portanto, se inseridas no con 

texto que o dado estatístico procura retratar de forma qua~ 

titativa e isolada. Não se pode falar em expansão sem se de 

finir expansão onde, quando e em função de que. O onde e o 

quando foram analisados nos dois primeiros capítulos. A aná 

lise das medidas de política educacional que determinam di 

retamente tanto os rumos da expansão como da organização do 

ensino é objeto do próximo capítulo. 
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CAPfTULO IV 

A POLfTICA EDUCACIONAL BRASILEIRA SOB O ESTADO AUTO 
RITÁRIO 

As tendências observadas na expansao da rede ena or 

ganização administrativa do ensino em Goiás têm muitas de 

suas determinações na orientação e diretrizes do sistema de 

governo implantado a partir de 1964. 

Não só as mudanças na legislação educacional, mas 

também as alterações jurídico-institucionais que redimensio 

naram as relações político administrativas entre os poderes 

governamentais (executivo, legislativo e judiciário), entre 

os níveis de governo (federal, estadual e municipal) e prig 

cipalmente entre o poder constituído e a participação pop~ 

lar alteram não só a organização do ensino como o 

participação e a forma de interferência popular e 

grau 

dos 

de 

PQ 
deres públicos nesta mesma organização e expansão. A altera 

ção fundamental, entretanto, se dá na posição da educação 

entre as prioridades do novo sistema pOlítico-econômico. 

o propósito deste capítulo é discutir estas altera 

çoes inseridas no contexto histórico em que elas se proce~ 

saram. Ele é, assirn,dividido em dois ítens principais. No 

primeiro, discuto as mudanças jurídico-institucionais prQ 

cessadas na sociedade brasileira com o movimento político

militar de 1964 e que determinaram a política de Educação 

deste período. No segundo, procuro apontar e analisar as c~ 

racterÍsticas essenciais da política educacional, detendo

me mais na reforma do ensino de 1 9 e 2 9 graus, uma vez que 
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o sistema estadual de ensino goiano é estruturado essencial 

mente sobre estes dois níveis de ensino. 

1. CONDIÇOES JURIDICO-INSTITUCIONAIS DO MOVIMENTO DE 

1964 

O movimento político-militar de 1964 visou essenci 

almente a adoção de novas medidas institucionais que rompe~ 

sem as "barreiras" impostas ao "desenvolvimento econômico 

brasileiro" pelo fantasma do comunismo aqui materizlizado 

no espectro da "república sindicalista". Impedir sua efeti 

va implantação e reter concomitantemente a escalada comunis 

ta no Brasil, desencadeada pelos operários via sindicatos e 

C.G.T. (Comando Geral dos Trabalhadores), pelos estudantes, 

via UNE (União Nacional dos Estudantes), por grupos intelec 

tuais, via C.G.T.I. (Comando Geral dos Trabalhadores Inte 

lectuais) e pelo próprio Governo que estimula a "agi tação su~ 

versiva" são os motivos usados para justificar o movimento 

e os atos posteriores dele decorrentes. 

A regulamentação dos fatores de produção necessária 

ao aprofundamento do processo de acumulação capitalista exi 

gia,~: corno pré-condição, a desarticulação dos movimentos p~ 

pulares e de seus instrumentos de pressão. Desta forma a no!. 

malização das relações de trabalho incidiram e se alastraram 

ã normatização da sociedade civil e seus meios de expressão 

política, que passaram a obedecer e a se subordinar mais di 

retamente ao controle do Estado. 

Todos os atos do governo pós-64 visavam assegurar 

ao regtnieas condições político-sociais necessárias ã condução 

do "modelo brasileiro" de desenvolvimento polÍtico-econômi 
co instaurado com o movimento de 1964. Um estudo destes a 

tos exige a análise das forças sociais e dos mecanismos de 

poder presentes no contexto de suas adoções. Entretanto, es 

ta análise foge ao escopo deste trabalho. Urna simples rela 

ção em cronologia das medidas tornadas pelos diversos gove! 
nos seria também, no âmago deste estudo, no mínimo sem sen 
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tido. Optei, portanto, por apontar apenas aquelas medidas que 

afetaram mais diretamente a vida política do país e, que no 

T'leU entender, afetaram o comportamento 'J ,- J dos_,.'-.?...i políticos 

em Goiás na sua relação com o sistema de ensino. Destacotam 

bém, de um modo geral as características marcantes que os 

atos do executivo federal imprimiram ao "modelo político br~ 

sileiro". Tomo, portanto, como base para análise a conjunt~ 

ra de 1964 em seus aspectos globais, como discutido no capi 

tulo 11, sem entrar numa discussão mais profunda e pormen~ 

rizada das diversas conjunturas que podem ser caracteriza 

das pelo embate das forças sociais e dos mecanismos de poder 

em açao, de 1964 à 1978. 

1.1 - Dos Atos Insti tucionais a Consti tuição de 1969 

Do Ato Institucional n 9 1 de 09/04/1964, baixado p~ 

ra "impedir a bolchevízação do país e drenar o bolsão comu 

nista, cuja purulência já se havia infiltrado, não só na cú 

pula do governo, como nas suas dependências administrati 

vas", ao Ato Institucional n 9 5 de 13/12/68 e a Emenda Cons 

titucional n 9 01 de 17 de outubro de 1969 e medidas subse 

quentes, os governos pós-64 procuram consolidar a força do 

poder Executivo acima dos outros poderes e a subordinar a fe 

deração, legalmente conservada, ao poder Executivo central. 

A hipertrofia do Executivo e um governo central forte sao 

as características básicas do regime político adotado. Para 

isto foi necessário regular, dentre outras coisas, a repr~ 

sentação política, o processo de eleição e a função legisl~ 

tiva. 

O Ato Insti tucional n 9 2, em outubro de 1965"edi tado 

logo após a realização das eleições estaduais em que o gove!, 

no foi derrotado em Minas Gerais e na Guanabara, além de re~ 

taurar mui tos dos poderes insti tuídos pelo AI 1/64 - nesta ~ 

poca já não mais em vigência - extinguiu os Partidos políti 

cos prevendo a organização de outros de acordo com a Lei Or 

gânica dos Partidos Políticos de julho de 1965 (Lei 4.740/ 

65, art. 8 e § único), estabeleceu a eleição indireta para 
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a Presidência e Vice-Presidente da República (art. 9 9 e para 

grafos); tornou gratuito o mandato de vereadores e reduziu 

a remuneração dos deputados estaduais (arts. la e 11). 

A participação popular,via processo eleitoral, sofre 

outra restrição com a edição do Ato Institucional n 9 3, em 

fevereiro de 1966,que estabelece eleição indireta para g~ 

vernadores e vices (art. 1 9 e parágrafos) e reduz o prazo de 

inelegibilidade para eleições indiretas. ~ também por este 

Ato que os prefeitos de capitais passam a ser nomeados pelos 

governadores (art. 4 9 ). O único cargo executivo por eleição 

direta é, então, o de Prefeito Municipal, assim mesmo exclu 

ídos os de Município de capital, áreas de segurança nacio 

nal e as estâncias hidrominerais. A participação política 

popular fica assim reduzida à escolha de seus representa!! 

tes legislativos. Estas medidas têm entretanto a sustentá

las a concepção "esguiana" do despreparo popular para ele 

ger seus governantes. Se a participação do povo pertuba o ce 

nário político e a ordem "liberal" do regime, necessário se 

faz retirar das massas a plenitude de sua cidadania, elimi 

nando sua participação direta no processo eletivo daqueles 

a quem cumpre defender e prosseguir com os propósitos da 

"Revolução". O povo já havia demonstrado não possuir sufici. 

ente "educação democrática" para tão importante encargo. 

Mantidas as eleições para os representantes legisl~ 

tivos, as medidas governamentais visavam esvaziar o poder 

legislativo, mantendo-o sob controle direto do Executivo. 

Todos os atos dos governos pós-64, principalmente a partir 

do AI 5/68 e da Emenda n 9 I de 1969, incluindo os "pacotes" 

mais recentemente editados, estabeleceu,de formas diversas e 

em assuntos diversos, um cerceamento às funções do Poder Le 

gislativo como um todo, mas principalmente do Congresso Na 

cional. A submissão se dá tanto através de restrições à au 

tonomia legislativa da casa ou de seus membros individual 

mente, como de restrições impostas ao próprio processo le 

gislativo em que o caso de quórum, tempo de tramitação e vo 

to de mensagens do Executivo são exemplos. 

1 
f 
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Embora, nao sendo uma das restrições mais signific~ 

tivas no processo, a que interessa diretamente a este trab~ 

lho e a proibição ao Legislativo de legislar sobre matérias 

que impliquem em gastos para o governo ou apresentar emen 

das que aumentem a despesa prevista no Orçamento da União 

(AI 5 de 1968, art. 59). 

Esta medida ditada primeiramente em relação ao Con 

gresso foi posteriormente incorporada a Constituição Fede 

ral e as novas Constituições Estaduais. Considerada uma "me 

dida de alto alcance saneador financeiro" por alguns consti 

tucionalistas, em relação ao sistema de ensino ela veio si~ 

nificar a retirada, das mãos dos deputados, do podere direi 

to de apresentar projetos de leis criando escolas em suas 

zonas eleitorais~ Criação de escolas passa então a ser pre~ 

rogativa exclusiva do poder Executivo, cabendo a ele deci 

dir o nlvel e a lOQalização que lhe convenha. Após 1964, e~ 

tão, oferecer escolas deixou de ser um trunfo eleitoreiro 

do legisla ti vo,;e: passou a ser um instrumento eleitoral do 

governo a ser utilizado também de acordo com seus interes 

ses políticos. A criação de escolas permaneceu, portanto, c~ 

mo trunfo eleitoreiro. Em Goiás, como já foi mostrado, es 

te trunfo foi utilizado pelo governo estadual como instru 

mento de manutenção de fidelidades e cooptação de novas ade 

soes. 

A afirmação da hegemonia do Executivo sóbre os ou 

tros poderes, principalmente o Legislativo, ocorre porém,de 

forma insofismável com a edição do AI 5/68 e com a Emenda 

Constitucional n 9 1/69~que termina por retirar do Legislati 

vo as poucas prerrogativas que ainda haviam lhe restado com 

a Constituição de 1967. Mas o que interessa prirnordialme~ 

te aqui e discutir algumas das disposições constitucionais 

que afetam os serviços de educação no país. 

A Constituição de 46 assegurava em seu art. 169 uma 

aplicação de 10% do orçamento da União e 20% da renda de i~ 

postos dos Estados e Municípios na "manutenção de ensino", 
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assim como estabelecia um auxílio pecuniário da União para 

os Estados em relação ao ensino primário, provindo do Fundo 

Nacional (art. 171 § único). Com a Carta de 1969 foi estabe 

lecida a desvinculação entre receita e despesa (Art. 65 § 39 ) 

liberando, assim, a União e também os Estados de destinarem 

percentagens fixas de seu orçamento ao ensino. A única fra 

ção da federação que constitucionalmente é ainda obrigada a 

destinar 20% de sua receita tributária à educação é o Muni 

cÍpio. Com a reforma tributária, esta e também a fração da 

União mais prejudicada em sua receita e mais dependente de 

repasses dos fundos da União. A reforma tributária e a si 

tuação financeira dos Municípios goianos serão discutidas no 

próximo Ítem. Entretanto é importante reter aqui que esta 

desvinculação entre receita e despesa libera a utilização da 

receita de acordo com os interesses da política 

do governo, senhor absoluto àe sua elaboração. 

econômica 

Para o setor da educação, esta desvinculação veio 

de fato acelerar a queda de investimentos na área, que V1U 

sua participação no orçamento reduzir-se sistematicamente. De 

mo (1981, p. 90-91) mostra que não apenas a participação or 

çamentária do Ministério da Educação e Cultura dentro do or 

çamento da União é pequena, como vem caindo na última déca 

da. Segundo ele a participação, que em 1970 erade7,33%, em 

1980 caía para 4,86%. Em relação ao PIB, esta participação 

também caiu de 0,62% em 1970, para 0,44% em 1980. Estes da 

dos mostram por sÍ só como a educação tem sido para os gQ 

vernos pós-64 apenas um elemento residuil em seu projeto 

pOlítico-econômico. O fato de ser residual em termos de priQ 

ridade de gastos não significa, entretanto, a destituição tQ 

tal de importância deste setor na nova ordem estabelecida. 

Ao contrário, seu papel será redefinido, assumindo, em rel~ 

ção ao projeto econômico, a função de "micro produtora" da 

mão-de-obra e serviços dirigidos à preservação do modelo e 

conômico, como discutido por vários autores, entre eles Wa~ 

de (1977); e, em relação ao projeto político, as funções de 

contenção e reprodução, discutidas exaustivamente por Cunha, 

em varlas obras e artigos. Em Goiás, os serviços de educação 
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vel expressamente político-eleitoral. A discussão deste 

pecto "político" da educação será retomada no próximo 

tulo. 
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Outra consequência desta desvinculação foi o desap~ 

recimento legal dos fundos de ensino,criados pela LDB, des 

tinados especialmente ao ensino primário, que à partir de 

1968 deixaram de aparecer nos orçamentos federais. Estesfun 

dos haviam se tornado num dos principais mecanismos de·finan 

ciamento da educação. 

Outros mecanismos financeiros sao criados a partir 

de 1964, sendo os principais o Salário Educação (Lei 4.440 

de 27 de outubro de 1964) e o Fundo Nacional de Desenvolvi 

mento da Educação (Lei 5.537, de 21 de novembro de 1968). A~ 

bos entretanto não sao constituídos de receitas provenieg 

tes exclusivamente do orçamento da União. O Salário-Educação 

é "devido pelas empresas vinculadas à Previdência Social, 

representado pela importância correspondente ao custo do en 

sino primário dos filhos de seus empne9ado~ em idade de es 

colarização obrigatória e destinado a suplementar as desp~ 

sas públicas com a educação elementar" (Lei 4.440/64, art. 

1 9 ). Em Goiás, conforme depoimentos de técnicos da Secreta 

ria de Educação, é a cota-parte do Salário-Educação que tem 

sustentado os serviços de educação no Estado,principalmente 

no que tange a construção de escolas. O FNDE é composto de 

recursos oriundos de doze fontes, entre elas o Orçamento da 

União e o Salário-Educação. Este fundo se destina a finan 

ciar projetos de ensino e pesquisa, incluindo bolsas de es 

tudo,e, constitui-se numa autarquia vinculada ao MEC. 

A criação destes mecanismos nao desobriga o governo 

de sua função financiáiora,oa educação. Deveriam constituir

se em recursos a mais. Seu papel, no entanto, tem sido de 

escoras para o descomprometimento dos Poderes Públicos para 

com o investimento nesta área não prioritária dentro do "pr~ 
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jeto" de desenvolvimento econômico, caracterizando desta for 

ma o Brasil como um dos países que menos gasta com educa 
-çao. 

A mesma Consti tuição que desobriga o investimento e~ 

tipula, entretanto, a faixa etária de 7 a 14 anos como fai 

xa de obrigatoriedade escolar a ser atendida gratuitamente 

nos estabelecimentos oficiais (Art. 168 § 39 , Ítem I). 

À primeira vista pode parecer um despropósito uma 

desvinculação de receitas com um aumento da taxa de atendi 

mento escolar obrigatório. Todavia, uma outra caracterÍsti 

ca da política pós-64 é a racionalidade administrativa, cog 

cretizada pela planificação das atividades e racionalização 

dos meios. Crescimento a baixo custo é a opção adotada. Há 

que se considerar, ainda, que a Constituição abre perspecti 

vas para que o financiamento do ensino ulterior ao primário 

seja transferido para os alunos (art. 168 § 3 9 Ítem 111), cQ 

mo também incentiva e ampara a iniciativa privada (Art. 168 

§ 2 9 ). Estes preceitos demonstram o rompimento legal do Po 

der Público Federal para com a responsabilidade pelo finan 

ciamento da educação, transferindo-a para as unidades da fe 

deração, principalmente para os Municípios, para os alunos 

e para o setor privado. O Poder Federal desempenhará apenas 

uma ação supletiva e compensatória num nível meramente as 

sistencialista. Sua ação interventora dar-se-á na regulameg 

tação dos diversos graus de ensino e na organização dos ser 

V1ÇOS de educação, objeto principal deste capítulo. 

1.2 - A Reforma Tributária 

Uma outra medida tomada apos 1964, que afetou direta 

mente a relação entre os níveis de governo e consequentemeg 

te a administração da educação, foi a modificação no sistema 

tributário nacional, nascida com a Emenda Constitucional n 9 

18, de 1 9 de dezembro' de 1965, e posteriormente regulament~ 

da pela Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966, o Código Tribu 
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tário Nacional. As alterações e sistemáticas introduzidas 

foram incorporadas com algumas alterações à Constituição de 

1969. 

A reforma tributária veio concretizar a subordinação 

das outras esferas de governo ao Executivo federal, asseg~ 

rando-lhe condições de arrecadação para imprimir os rumos da 

política econômica, garantindo, ao mesmo tempo, a integração 

das ações estaduais e municipais às prioridades estabeleci 

das a nível nacional. 

o sistema tributário assim constituído concentrou 

nas mãos do governo federal o grosso da arrecadação dos im 

postos no Brasil. A União passa a usufruir de nove impostos 

existentes no País, podendo ainda instituir outros impostos 

e/ou contribuições nos termos da lei. Aos Estados restaram 

os impostos sobre transmissão de bens imóveis (ITBI) e oper~ 

ções relativas à circulação de mercadorias (ICM)~~ Aos Muni 

cípios, de cinco impostos que tinham sob sua ' competência, 

restaram os impostos sobre propriedade predial ~ territorial 

urbana (IPTU) e sobre os serviços de qualquer natureza (IS~ 

QN) não compreendidos na competência da União e dos Estados. 

Esta exclusão significa a restrição dos impostos sobre ser 

viços apenas à prestação de serviços por empresas ou profi! 

sional autônomo, com ou sem estabelecimento fixo (Decreto

Lei n 9 406/68, art. 89 e lista anexa). 

Esta divisão de competência tributária assegurou a 

parte do leão ao governo central, beneficiando em segundo 

plano os Estados, principalmente os localizados na região 

"Em 1968, mediante o Ato Complementar n9 40, ratificado pelo AI n9 

06 de 01/02/69 foi criado o Fundo Especial previsto no Art. 25 da 
Constituição, com recursos destinados aos Estados do Norte, Nor 
deste, Espírito Santo, Mato Grosso, Goiás e Santa Catarina'~ ("C~ 
demo de Dados: Fundo de Participação: Evolução". In: Rev~ta de 
Finanç~ Púbii~~, Ano XXXVII, (331), jul/set 1977). 
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Centro-Sul do país, que pelo dinamismo da sua economia gara!! 

tem um ICM elevado, o que nio acontece com as demais regiões, 

dentre elas a Centro-Oeste. A unidade político-administrati 

va mais prejudicada,entretanto, é o Município. O valor arreca 

dado pelos impostos sob sua competência é irrelevante para 

sua composiçio orçamentária, conduzindo os Municípios brasi 

leiros à uma situaçio de déficit estrutural. Um estudo rea 

lizado pela Rev.-i...6.:ta de F.-i..nança.6 públ.-i..c..a.6 (n 9 317 de 1974), ci 

tado por Rocha (1980, p. 31), mostra que na Região Sudeste, 

a mais rica do país areceita tributária municipal constitlü 

apenas de 30% do total orçamentário para 56% de transferên 

cia. Na região Centro-Oeste, esses números são respectiv~ 

mente de 13% e 71%; no Norte, 14% e 63%; no Nordeste 15% e 

68% e, no Sul 21% e 63%. Por estes números, percebe-se que 

os Municípios nao possuem autonomia financeira caracterizan 

do-se pela dependência aos recursos provenientes de transf~ 

rências das esferas estaduais e principalmente federal. 

Além da distribuição desigual, a União ainda se lhe 

assegura o direito de impor limites às alíquotas correspo!! 

dentes aos impostos da competência estadual e municipal. Es 

tes limites serão determinados pelo Senado Federal, por prQ 

posta do Presidente da República (Constituição do Brasil, 

art. 23, § 29 e 59). As alíquotas máximas para cobrança do 

ISSQN poderão também ser estabelecidas por Lei complementar 

(Constituição, art. 24 § 49). A Constituição permite ainda 

que, mediante lei complementar, a União conceda, para aten 

der relevantes interesses sociais ou econômicos da Nação, i 

sençio de impostos estaduais e municipais (art. 19 §';2 9 ). E~ 

tes preceitos evidenciam o caráter centralizador do proce~ 

so tributário, transformado de fato em eficiente instrumen 

t o de p o 1 í t i c a e c o n Ô TIl i c a . 

Reduzida a competãncia fiscal dos Estados e Municí 

pios, foi instituído, a nível compensatório, um sistema de 

transferências de recursos na forma de fundos, que têm en 

tretanto controlada a aplicaçio de seus recursos. O controle 

I 

I 
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2 se estende desde a vinculação de cotas a despesas especÍfi - -cas a aprovaçao de programas de aplicação e comprovaçao de 

despesas, junto ao Tribunal de Contas da União, no caso do 

Estado e junto ao Conselho de Contas dos Municípios, no ca 

so dos Municípios Goianos desde 1978. 

As transferências de impostos federais a serem des 

tacadas seriam as relativas ao: 

- Imposto sobre combustíveis e lubrificantes (IUCL) , 

cujo crit~rio de distribuição liga-se diretamente -a popul~ 

ção, ao consumo de derivados de petróleo, à área geográfica 

e, quando for o caso, à produção de óleo cru, xisto ou con 

densados. As cotas provenientes deste imposto devem ser ne 

cessariamente aplicadas em despesa de capital relacionadas 

à construção, melhoramentos e conservação de estradas de ro 

dagem. Do total deste imposto 12% são destinados como Fundo 

Nacional de Desenvolvimento Urbano, dos quais somente uma 

pequena parte ~ repassada diretamente aos Municípios, a ou 

tra vem alocada a programas espe ciais ligados no caso de Goi 

ás, à Fundação Instituto de Desenvolvimento Urbano e RegiQ 

nal (INDUR) e à Superintendência de Desenvolvimento do Cen 

tro Oeste (SUDECO), com destinação geralmente estabelecidas 

sem a participação do Município; 

- Imposto sobre energia elétrica (IUEE), cobrado com 

base no quilowat-hora de energia el~trica, no qual 60% do 

produto total de arrecadação ~ transferida aos Estados e Mu 

nicÍpios (Constituição do Brasil, art. 26, item 11). Al~m 

da população e da área geográfica, o crit~rio de distribui 

ção leva em conta tamb~m a produção de energia e, quando ~ o 

caso, a área inundada por reservatórios e usinas geradoras. 

Sendo exigência a aplicação em sociedade de economia mista 

2 
. O termo vinculação neste trabalho tem o significado comum de ligação 

por vínculo, entendendo esta ligação como subordinação a algo pr~ 
definido. Não Ire interesso por entrar aqui no reri to da discussãO 
do Direi to Tributário que diferencia transferência vinculada de 
transferência condicional. 
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geradora ou distribuidora de energia elétrica, a cota dos Mu 

nicípios, em Goiás, é repassada diretamente à concessionária 

de energia do Estado - Centrais Elétricas de Goiás - que e 

mite ações aos Municípios. A título de ilustração, em 1981 

a cotação destas ações no mercado girava em torno de 0,16, 

possuindo somente movimentação contábil. 

Imposto sobre Minerais (rUM), cuja alíquota sofre 

variações de acordo com o minério e a produção. S transferi 

do apenas aos Estados e Municípios com produção mineral, o 

que torna sua importância relativamente menor. No demais, 

é semelhante ao IUCL e ao IUEE. 

- Imposto territorial rural (ITR), recolhido pelo 

INCRA e repassado aos Municípios através da rede bancária. 

Este é o único imposto cujo valor é devolvido integralmente 

ao Município. A taxa de cadastramento incluída na notifica 

çao de pagamenno, muitas vezes superior ao próprio ITR, fi 

ca, contudo, para o INCRA, embora, segundo informações obti 

das em entrevistas, todo o levantamento de base seja reali 

zado pela Prefeitura. 

- Fundo de Participação, transferido para o Estado 

(FPE) e para o Município (FPM). A legislação referente ao 

fundo de participação sofreu várias alterações desde sua 

criação com a Emenda n 9 18/65. Constituído de receitas pr~ 

venientes do Imposto de Renda e do Imposto sobre Produtos 

Industrializados, do seu total, em 1981, 11,5% eram destin~ 

dos aos Municípios, subindo para 12% em 1982. Os critérios 

de distribuição são baseados em população, area geográfica 

e renda per capita, mas para os municípios do interioré'con 

siderada apenas a variável população. Controlado anterior 

mente pelo Tribunal de Contas da União, o sistema de vincu 

lação do ~,.FPM, inicialmente exigia a aplicação de 50% das 

transferências recebidas em despesas de capital. Em 1971, 

a parcela vinculada ficou assim distribuída: 30% para desp~ 

sa de Capital, 20% ao ensino de 1 9 grau e 10% em saúde. A 

I 
I 



153. 

tua1mente, seu controle é feito pelo Conselho de Conta dos 

Municípios, a nível estadual, continuando vinculados somen 

te os 20 % para a educação-ens ino de 19 ; gr.au. O FPM é sem dúvi 

da um dos mais importantes fundos do sistema de transferên 

cia, representando para a maioria dos municípios goianos, o 

ítem mais importante de suas receitas. 

- O Fundo Especial distribuído apenas para os Esta 

dos e Municípios das Regiões Norte e Nordeste, Espírito Sa~ 

to, Santa Catarina, Mato Grosso e Goiás. O objetivo deste 

fundo é incrementar o desenvolvimento destas Unidades Fede 

radas e a parcela dos recursos a serem distribuídas é fixa 

da anualmente através de exposição de motivos pela Secreta 

ria de Planejamento da Presidência da República. 

Além destes, a nível de transferências estaduais, 

sao destinadas aos Municípios cotas dos impostos sobre 

transmissão de bens imóveis (ITBl) e sobre circulação de me!. 

carorias (ICM). 

A transferência do lTBl foi estabelecida pelo Decr~ 

to n 9 1.852 de 17 de fevereiro de 1981, com base no dispos 

to na Emenda n 9 18, destinando ao Município 50% do valor ar 

recadado em sua jurisdição. Exis tem, porém, denúncias de que 

o Estado de Goiás, até fins de 1981, não havia repassado ain 

da aos Municípios o que lhes era devid0 3
• 

-Problemas existem também em relação ao lCM. Este e 

um tributo arrecadado pelo Estado que deve, contudo, repa~ 

sar a cada Município 20% do valor total alí recolhido, cre 

3 Informações obtida em entrevista e confirmada pela petição encami 
nhada à 2ª Vara dos Feitos da Fazenda PÚblica Estadual na C ornar 
ca de Goiânia em 21/09/81, solicitando a condenação do Estado a 
pagar valores de impostos retidos indevidamente. 
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qual estes últimos deixam de receber diretamente do contri 

buinte parcelas do ICM devido na circulação destas mercado 

rias. Em contra-partida, o governo federal transfere aos E~ 

tados Cr$ 1,2 por cada cruzeiro descontad0 4 • b o valor refe 

rente ao subsídio da União que não vem sendo computado .. ao 

cálculo do índice do valor a ser transferido a cada Municí 

pio. 

As irregularidades observadas na transferência 

rCM assumem maior gravidade se se levar em conta que 

nao é vinculado a qualquer tipo de aplicação. Os recursos 

venientes deste tributo podem ser livremente utilizados 

los Municípios. Esta liberdade já é no entanto cerceada 

lo índice percentual estabelecido constitucionalmente, 

de fato ao reservar a parte do leão aos Estados, nada 

do 

este 

pr~ 

p~ 

p~ 

que 

mais 

faz do que assegurar a dependência dos Municípios aos outros 

níveis de governo. A capacidade financeira-administrativa 

dos Municípios goianos fica portanto duplamente lesada. 

Este tributo que poderia representar a redenção da 

receita municipal, não obstante por suas características be 

neficiar apenas os Municípios mais ricos, transforma-se, p~ 

rém, em mais um instrumento de controle e direcionamento da 

aplicação dos recursos. 

Um outro tributo que em Goiás vem sendo ret_ 

vidamente pelo Estado é a cota-parte referente a taxa rou~ 

viária única arrecadada pela União e repassada ao Estado p~ 

ra entrega aos Municípios. Mesmo sendo de valor reduzidojjá 

que a parcela devida aos Municípios é apenas 6%, esta reten 

4 Esta quantia é a em vigor 
nios são identificados 

em dezembro de 1981. Em Goiás estes convê 
pela rubrica 1400.00.00, assim discrimin~ 

dos: 
1461.01.00 
1461. 02.00 

Compensação do ICM do Boi (Convênio AE-lOj74) 
Compensação do ICM do Suíno (Convênio ICM-52j75). 
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çao representa mais uma violação à autonomia municipal. Esta 

descrição dos impostos e das suas formas de repasse (rete~ 

ção) atestam o estado de insolvência dos Municípios goianos. 

Entretanto, é sobre eles que recaem os maiores ônus do ensi 

no. são eles responsáveis legalmente (e pelo visto no capít~ 

lo anterior, também na prática) pela manutenção do ensino u 

niversal obrigatório e gratuito de 1 9 grau. 

A reforma tributária de 1966 assegurou sem dúvida, 

através dos fundos, um repasse constante de recursos aos E~ 

tados e Municípios, possibilitando pelo menos àqueles mais 

deficitários uma fonte contínua de receita. Isto se dá, en 

tretanto às custas do estreikamento da base tributária des 

tes níveis de governo, tornando-os dependentes financeira e 

administrativamente do governo federal. Esta dependência g~ 

ra~. consequentemente, uma subordinação política uma vez que 

cerceiados na liberdade de dispor desses recursos, Estados 

e Municípios têm que se curvar, sob pena de sanções, às pri~ 

ridades estabelecidas pelo Planejamento Federal. 

A fração administrativa da federação mais cerceada 

em sua liberdade político-econômica é realmente o Município, 

cujo estreitamento tributário torna-o dependente não só da 

União mas, também,do Governo Estadual. 
J 

Analisando o FPM e a política de vinculação de recei 

tas um documento do IBAM (1976, p. 61), defende esta tese ao 

afirmar: " ... a 'política de vinculação' em seu aspecto glo 

bal, efetivamente vem neutralizando a ação política localno 

que ela apresenta de mais positivo, ao impedir que o Gover. 

no Municipal assuma a tarefa de representação dos diversos 

interesses da comunidade e os implemente de acordo com cri 

térios próprios. Uma das consequências mais graves é a dimi 

nuição do grau de responsabilidade das administrações muni 

cipais frente à comunidade: como em sua grande parte os re 

cursos se encontram previamente comprometidos com empreendi 

mentos em áreas específicas - cuja determinação está fora 

da alçada do Governo Municipal - este acaba eximindo-se não 
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~ 

so da tarefa de planejar, assumida pelo Governo Federal, cQ 

mo também da responsabilidade quanto à execução dos gastos, 

em termos de seu compromisso com a comunidade local". 

Na retórica oficial, a- centralização do controle das 

atividades econômicas é urna imposição que se justifica pela 

necessidade de se sobrepor aos entraves políticos locais, 

critérios técnicos, imprimindo maior racionalidade ao prQ 

cesso econômico-administrativo. Nestes termos coloca-se a 

discussão sobre a dicotomia existente entre política e admi 

nistração racional, trazida à tona pelos ideólogos da tecno 

cracia. Ao tentar eliminar, ao nível do discurso, os aspe~ 

tos valorativos subjacentes às decisões técnicas, os tecno 

cratas nada mais fazem do que dissimular, pelo rótulo da ra 

cionalidade, o autoritamismo que se encontra em sua bases 

pois "a posse dos recursos e a capacidade de alocá-los se 

gundo critérios configuram, incontestavelmente, a posse do 

poder político" (IBAM, 1976, p. 62). 

Ainda é o IBAM (1976 p. 62-63), que afirma: "Este 

(o aspecto valorativo das decisões), inerentes à dimensão po 

lítica, está intrinsecamente contido nas decisões do Gover 

no federal, mesmo quando estas aparecem corno produzidas p~ 

la tecnocracia. Deste modo, se a diminuição do grau de liber 

5. Sobre o caráter autoritário subjacente ã temocracia, Trigueiro ~n 
des coJrenta: "Um regime que pretenda instalar-se em tomo de um SO' 
pólo, termina, pela força inapelável dos fatos, a englobar, clan 
destinamente, o outro. E teremos, então urna outra ambiguidade - a 
da má consciência - substituindo a ambiguidade aceita pela cons 
ciência aberta ao real. Nesse Último processo faz-se política ã 
socapa - inconsciente ou deliberadamente - mas dissimulando as 
impurezas dela, com o rótulo das soluções técnicas, e reivindican 
do para as transações políticas o respeito devido aos postulados 
puramente racionais. A concessão ã política feita, assim clandes 
tinamente, é perigosa na medida em que se toma mmlipulação de um 
pequeno grupo, cujos resultados são impostos a todos como impera 
tivos da Razão impessoal e universal". E continua " ... a arrbiguI 
dade tecnocrática, oculta e negada, tem o selo de absolutismo: da 
Razão e das pessoas que fal arn o seu nome. Ela conduz ao . dogma 
tisrno e ao cesarismo burocrático" (Trigueiro M:~ndes, 1974, p-:-
8/9) . 
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da de na alocação dos recursos municipais veio constituir, em 

última instância, uma perda de poder político em nível lo 

cal (e isto também é válido para o nível estadual); e se-ta!!. 

to recursos quanto capacidade decisória sobre os mesmos fo 

ram concentrados em nível federal, isto também vai constitu 

ir, em última instância, aumento de poder político neste ní 

vel" (p. 62-63). 

Não se pode esquecer que somente a nível Municipal 

se processavam eleições diretas para todos os cargos, e, e 

portanto a este nível que, apesar e por causada""presença 

mais forte das forças oligárquicas, a cristalização de lid~ 

ranças políticas se"faz possível. Controlar este processo é 

então vital e as restrições impostas à autonomia municipal 

são talvez o meio mais eficaz 6
• A imposição de um modelo de 

desenvolvimento e a consequente adoção do sistema de plan~ 

j amento in tegrado exigiu" ,pois, uma redefinição das forças 

políticas o que implicou numa redivisão dos poderes entre as 

esferas de governo. A propagação da ideologia tecnocrática 

no Brasil a partir de 1964 e as medidas adotadas sob sua é 

gide constituem-se, de fato, instrumentos de uma redefini 

ção mais ampla do papel do Executivo e do Legislativo, ini 

ciada com o Ato Institucional n 9 l,de 09/04/64. Nesta rede 

finição, uma nova divisão do poder entre as esferas do Exe 

cutivo é consequência natural. A reforma tributária foi ap~ 

nas um dos instrumentos utilizados. 

6 A potencialidade da política municipal como meio de fortalecer ba 
ses partidárias ê reconhecida tanto por políticos da situação co 
mo da oposição. Falando aos prefeitos no Seminário Nacional de 
Prefeitos do P.M.D.B., o então presidente da Fundação Pedroso 
Horta, Deputado João Gilberto, diz: "E quem organiza o povo, quem 
pode ser instrumento dessa organização e o poder local,municipal, 
pois ê o instYl@ento evidente e palpável, já que têm condições 
de atuar diretamente junto ao povo". Mas reconhece que "ê princi 
palmente nos Municípios onde as forças conservadoras se fazem pr~ 
sentes por maior força, com maior vigor, tanto que os partidos 
de oposição, as propostas progressistas, podem sonhar em ganhar 
"n" governos estaduais, mas não sonham j amai s em fazer a maioria 
de prefeitos do Brasil". (Jornal "Município" Ano I (2) primeira 
página, sd.). 

• 
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2. A POLITICA EDUCACIONAL DO ESTADO P6S-64 

A política educacional desenvolvida a partir de.1964 

visou colocar a educação em compasso com a orientação impri 

mida ao processo de desenvolvimento pOlítico-econômico bra 
sileiro. 

Nesta perspectiva as primeiras medidas tomadas obj~ 

tivaram por um lado, a maior captação indireta de recursos 

para a educação e maior rentabilidade e controle em sua a 

plicação e,por outro, a "moralização" do sistema de ensino 

mormente das Universidades. No primeiro caso foi instituído 

pela Lei n 9 4.440/64, o Salário-Educação, destinado a gerar 

fundos para o ensino primário, e: o Fundo Nacional de Desen 

volvimento da Educação (Lei 5.537/68) para assegurar o:fina~ 

ciamento dos três níveis de ensino, dentro dos parâmetros da 

política de desenvolvimento. No segundo, reprimiram-se as m~ 

nifestações estudantis; desarticulou-se o movimento políti 

co discente através da extinção legal da União Nacional dos 

Estudantes e da submissão administrativa e orçamentária dos 

Diretórios à administração geral das Universidades; extin 

guiu-se a cátedra e cassaram-se professores. Os movimentos 

de educação da base e/ou de educação popular foram também a 

tingidos sob o pretexto de subversivos à ordem estabelecida. 

Paralelamente às medidas repressivas, o governo institui e 

regulamenta a educação cívica na forma de Educação Moral e 

Cívica e Estudos de Problemas Brasileiros, com o.objetivo de 

"formar nos educandos e no povo em geral, o sentimento de 

apreço a Pátria, de respeito às instituições, de fortaleci 

mento da família, de obediência à lei, de fidelidade no tra 

balho e de integração na comunidade de tal forma que todos 

se tornem, em clima de responsabilidade, de cooperação e so 

lidariedade humana, cidadãos sinceros, convictos e fiéis no 

cumprimento de seus deveres" (Decreto n 9 58.023/66, art. 29 ). 

Simultaneamente às açoes repressivas e disciplinad~ 

ras, medidas são tomadas visando ajustar a educação à nova 

ordem estabelecida. A "racionalidade" que passa orientar 3S 
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açoes do governo passa a orientar também as modificações no 

sistema de ensino. A educação passa, então, a ser considera 

da um fator de contribuição ao crescimento econômico e como 

tal procuram-se as formas de maximizar os rendimentos educa 

tivos. A técnica e o estudo dos meios substituem as refle 

xões sobre os fins e os princípios educativos e os valores 

tradicionalmente defendidos pelos educadores, como universa 

lização e gratuidade do ensino, perdem importância para o d~ 

senvolvimento de técnicas de planejamento e análise de alte 

nativas que se mostrem eficazes sob o ponto de vista da ren 

tabilidade econômica. 

Paiva (1973) inclui esta abordagem da educação den 

tro da perspectiva que domina "realismo em educação", e cha 

ma de "tecnocratas" "o grupo que, surgido do campo da econo 

mia, busca ajustar a oferta de educação à demanda de mão-de 

obra qualificada e, mais tarde, indicando os níveis e tipos 

de ensino onde o investimento educacional seria mais rentá 

vel, com base no cálculo'dos diferenciais de rendimento in 

dividual determinados pela educação adicional ( ... ). Para 

eles (os tecnocratas), ao mesmo tempo que a adaptação dos 

contigentes preparados pela escola ao mercado de trabalho, 

interessa ainda - além da ampliação das oportunidades educ~ 

tivas - a melhoria qualitativa do ensino, a reformulação a~ 

ministrativa, curricular e metodológica das red~s escolares 

em funcionamento, a fim de garantir sua maior eficácia e ren 

tabilidade" (p. 35). Segundo Paiva, este grupo compromete

se com a ordem vigente, mesmo que em sua abordagem teórica 

não haja espaço para as discussões dos problemas políticos 

ligados tanto à participação popular nas estruturas de poder 

como à legitimidade dessas estruturas. "O único vínculo com 

o aspecto político do problema é indireto, na medida em que 

omití-lo é aceitar que a maior eficiência do sistema deve 

beneficiar a ordem vigente e encaminhar o país para a moder 

nização" (p. 45). 

Embora estas preocupaçoes nao façam parte do discu~ 

so dos "tecnocratas", mentores da política educacional após 
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1964, as medidas adotadas no setor da educação tiveram sig 

nificados políticos concretos na busca de legitimidade ao p~ 

der constituído. A utilização da educação como um instrumen 

to a serviço do desenvolvimento econômico, ao mesmo tempo 

que a ele condicionada, não descaracteriza o papel político 

que as atividades educacionais assumem na relação entre as 

classes sociais na sociedade civil e na relação desta com o 

Poder de Estado. 

O novo papel a ser assumido pela educação passa a 

exigir a modernização e a racionalização do setor, como con 

dição necessária ao seu ajustamento às características domo 

delo econômico adotado. 

2.1 - Primeiros Sintomas da Mudança de Orientação 

O Decreto-lei n 9 200/67. que institui a reforma admi 

nistrativa federal, adota como princípios fundamentais o pl~ 

nejamento, coordenação, descentralização, delegação de com 

petência e controle (art. 6 9 ). O planejamento, prática es 

sencial à promoção do desenvolvimento econômico-social e con 

sequentemente da segurança nacional, engloba a elaboração do 

plano geral de governo detalhado a nível de programas seto 

riais e regionais e de orçamento-programas anuais. A elabo 

raçao do plano e, entretanto, da competência da Secretaria 

da Presidência da República (antigo Ministério do Planejame~ 

to) que definirá as diretrizes a serem tomadas e discrimin~ 

rá os ítens e valores de orçamento. Aliás, toda matéria fi 

nanceira é de inteiro arbítrio do Executivo desde o Ato Ins 

titucional n 9 1/1964. 

O setor da educação e seus orgaos coordenadores e ad 

ministrativos - Ministério da Educação e Cultura (MEC) e Con 

selho Federal de Educação (CFE) - processam também sua 

reforma que atingirá tanto a estrutura do MEC como a relação 

CFE/MEC. O Conselho, que com a lei 4.024/61 e a instituição 

dos Fundos Nacionais de Ensino vinha se firmando como órgão 
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elaborador dos Planos Nacionais de Educação, passa a simples 

controlador da implementação de normas e diretrizes que ele 

não produziu. 

A resnonsabilidade pela elaboração dos Planos de E 

ducação com o Decreto-lei n 9 200/67 passa legalmente para a 

Secretaria Geral do Minist~rio da Educação e Cultura caben 

do sua revisão e adequação ao Planej amento Geral da Economia 

Brasileira ao Minist~rio do Planejamento'. Ao Conselho Fede 

ral de Educação, pelo Parecer n 9 579/70, com~etia a elabor~ 

çao de um documento-base contendo as nolíticas nacionais de 

educação "em consonância com os objetivos gerais fixados no 

documento de Bases da política Nacional de Desenvol vimento" , 

a partir do qual os 6rgãos superiores do MEC deveriam esta 

belecer sua programação. Entretanto, o CFE se afasta pro 

gressivamente destas responsabilidades. O esquema do Minis 

t~rio da Educação e organismos centrais de planej amento - Mi 
nist~rio ou Secretaria de Planejamento e seus 6rgãos comp~ 

nentes - não comporta a ingerência de mais um setor, princi 

palmente quando a linguagem e as categorias utilizadas por 

este são gen~ricos demais para os m~todos e instrumentos eco 

nômicos. Assim, afastado do protagonismo do planejamento e 

ducacional e negado como orgao elaborador de doutrinas, o 

CFE volta-se para a regulamentação do ~rocesso pedag6gico 

por meio de normas e leis"(Baía Horta, 1982, p. 29)8. Trata

se, para Trigueiro Mendes (1974-I), de uma alienação dos edu 

, 

8 

O Ministério do Planejamento foi efetivamente criado com a implanta 
ção do sistema de planejamento federal. Ver Decreto-Lei n9 200~ 
de 25 de fevereiro de 1967, Decreto-Lei n9 900, de 29 de setem 
bro de 1969; Decreto-Lei n9 991, de 21 de outubro de 1969 e Decre 
to-Lei n9 1.093, de 17 de mar~o de 1970, quando passa a Secreta 
ria de Planejamento da Presidencia da Republica (SEPLAN). 

Sobre o Conselho Federal de Educação e o seu papel no processo de 
planejamento educacional ver Baía Horta (1982). Trigueiro ~1endes 
(1974) tamb~m discute minuciosamente o protagonismo do planeja 
mento educacional e a participação do MEC e Ministério do Pl~ 
nejamento em sua elaboração. Estas obras estão na bibliografia 
final. 
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cadores que abdicam de pensar os fins da educação e em sua 

simbiose com a administração concedem ao Poder o espaço ne 

cessário para pensar os meios e as formas segundo uma racio 

nalidade técnica, mas não científica. 

As metas traçadas apos a implantação do regime de 

1964 apresentam um caráter mais contencionista da expansao 

e consequentemente dos gastos em educação em relação ao rít 

mo expansionista dos projetos dos liberais do CFE em hegem~ 

nia no período administrativo imediatamente anterior. Baía 

Horta (1982), utilizando Kowarick, confere ao estilo "econo 

micista" de situar a Educação no processo de desenvolvimen 

to, a razão da opção pela "contenção". Segundo ele a adoção 

do enfoque de mão-de-obra na definição das metas educaciona 

is,além de imprimir um caráter exclusivamente quantitativo 

às metas, limita a definição destas às necessidades do sis 

tema produtivo do País. Esta tendência se fez presente em 

maior ou menor grau nos diferentes planos de governo de 1964 

à 1970 e pode ser considerada fator explicativo para a defa 

sagem observada entre as metas estabelecidas nos planos e o 

quantitativo de matrículas do sistema de ensino no período, 

como mostram os dados de Baía Horta (1982, p. 149 e 150). 

A relação das metas educacionais com as prioridades 

do planej amento econômico e também mostrada por Souza (1982) 

que, ao analisar os planos de governo de 1964 à 1975, afirma 

estar a educação nestes planos ligada ao desenvolvimento e 

conômico ou processo produtivo, ao desenvolvimento social ou 

redistribuição da renda e finalmente à segurança nacional, 

convergência das metas de desenvolvimento. A reforma admi 

nistrativa do MEC, a criação do FNDE e as demais medidas li 

gadas especialmente à organização das diversas modalidades 

de ensino na realidade "amarram" as ações educativas às di 

retrizes políticas e econômicas do Estado, assegurando, via 

centralização das decisões, a conformação do sistema educa 

cional ao modelo político-econômico implantado a partir de 

1964. A conclusão principal e mais interessante de Souza, e~ 
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tretanto, é a convergência doutrinária das propostas educa 

cionais do Ins ti tuto de Pesquisa e Estudos Sociais - (IPES) e as 

dos governos pós-64 e a identidade daqueles que as propõem: 

Souza destaca onze pontos comuns nos dois projetos, dentre 

eles o suporte técnico que os sustentam, o objetivo ligado 

ao desenvolvimento capitalista do país e ainda as diretrizes 

para organização do ensino superior, de 1 9 e 29 graus e ed~ 

caça0 de massas. Esta congruência denota a estreita ligação 

entre os interesses do empresariado e a orientação do Esta 

do pós-64. 

As medidas mais significativas que concretizam de 
~ 

modo efetivo a adequação do sist~ma educacional aos param~ 

tros econômicos do modelo de desenvolvimento do País são for 

malizadas com a revisão da Legislação de Ensino anterior que 

dará origem à Lei 5.540/68, da Reforma Universitária, Lei 

5.692/71 que regulamenta o ensino de 1 9 e 29 graus e a reg~ 

lamentação da educação de adultos com a institucionalização 

do MOBRAL e do Ensino Supletivo. 

2.2 - A Reforma Universitária 

A reforma da Universidade era reivindicação dos mo 

vimentos estudantis que canalizavam,no final da década de 

60, os anseios de ascenção social da chamada classe média 

bras i lei ra, base de apoio do movimen to de 196410 • O acesso ao 

9 IPES - Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais - foi uma institui 
ção organizada por empresários do Rio de Janeiro e São Paulo em 
1961, que permaneceu em atividade até 1971. Atuou como grupo de 
pressão e difusão ideológica "a favor da democracia e da empresa 
privada" e era constituído por empresários, profissionais 1ibe 
rais, professores universitários e elementos das Forças Arma~ 
E apontado como elemento de ligação entre a ESG e os civis. 

10. A colocação da classe média como base de sistematização do regime 
é uma hipótese defendida por cientistas políticos, entre eles 
Cardoso (1977). A política educacional enquanto instrumento de 
recomposição do regime junto a esta mesma classe é colocado por: 
Cunha (1973); Paiva (1973); Romaneli (1978) e outros. 
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ensino superior e através dele à uma carreira universitária 

passou a representar para a classe média brasileira o único 

canal possível de ascenção social, uma vez que a política ~ 

conômica do governo,ao aprofundar a estrutura de corte mono 

polista do sistema,restringia,via unificação de mercados, 

concentração de empresas e abertura às multinacionais, as 

possibilidades de sobrevivência e manutenção das pequenas em 

presas e negoclos em geral, tradicional móvel de ascenção so 

cial da classe média brasileira. Esta tese defendida por Cu 

nha para explicar a pressão por ensino superior é compleme~ 

tada por Paiva(1980~b) que chama a atenção para outros fato 

res que nao podem ser neglicenciados numa análise dos móveis 

da reforma. 

As características do desenvolvimento capitalista 

passam a exigir determinados quadros profissionais funcio 

nais à reprodução do capital investido, passando a formação 

destes quadros a interessar diretamente aos empresários re 

presentantes do capital nacional e estrangeiro. A similari 

dade das propostas educacionais do IPES e do Governo - assun 

to já tocado no Ítem anterior - e os convênios MEC/USAID 

sao manifestações concretas deste interesse. 

As características da política econômica . adotada 

desencadeiam, por sua ve~, pelo aprofundamento da interven 

ção estatal na economia, a racionalização da burocracia do 

Estado. Assim, não só as empresas mas o próprio Estado, en 

quanto órgão empregador, que pela nova função que assume na 

economia amplia consideravelmente o número de cargos dispQ 

níveis no interior de sua burocracia, passa a exigir novos 

níveis de educação formal. A forma clientelÍstica de distri 

buição de cargos ,restringida pela desarticulação do antigo 

sistema partidário e das forças em torno dele articuladas, 

sofre ainda as limitações impostas pelas exigências da mo 

dernização administrativa. Novas formas de recrutamento sao 

introduzidas, produzindo a desarticulação dos mecanismos de 

barganha eleitoral antes adotados, acrescentando-se assim 

às antigas práticas de barganha política, exigências de nÍ 
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veis de educação formal para o preenchimento de diferentes 

cargos 11 ." Desta forma, a "classe média" vê restringida nao 

só a o~ortunidade de ascenção via negócios, como também o a 

cesso aos cargos públicos, durante muito tempo garantia se 

gura de empregos. A exigência de qualificação se fazia, pois, 

duplamente necessária às pretensões de acesso aos "canais de 

ascenção" próprios da classe média: a burocracia nrivada e 

estatal. 

Se por um lado a formação de novos quadros profissio 

nais interessa à realização do capital investido e o acesso 

a esta qualificação profissional, aos setores da classe -me 

dia que em conseC!uência da política econômica do governo tem 

na carreira uni versi tária uma perspectiva de ascenção social, 

a grande demanda pela universidade e os excedentes gerados 

pelo reduzido número de vagas oferecidas, motivo fundamen 

tal dos movimentos estudantis de fins dos anos 60, não pode 

ser explicada apenas por estes fatores, como vol ta a lembrar 

Paiva (1980-b); A expansão do ensino secundário ~úblico ini 

ciad~ nos anos 60 e a equivalência concedida através da Lei 

de Diretrizes e Bases de 1961, entre os cursos secundários 

técnicos e os acadêmicos para efeito de ingresso nos cursos 

superiores, fez aumentar o número de pretendentes à uni versi 

dade, lançando para este nível os problemas da contenção da 

demanda. Deste modo, não só a política econômica, mas tam 

bém as conquistas populares anteriores, no campo da escolari 

zação formal~ motivaram a grande "corrida para a universid~ 

de", revelando a incapacidade desta em absorver todo o con 

tigente demandante e caracterizando deste modo sua função e 

litista. 

A reforma interessava assim a amplos setores da so 

ciedade como também a nova ordem estabelecida que, através 

11 • Nos níveis inferiores de governo e !,rincipalmente ~ara funções dis 
tanciadas do setor de nrodução econômica, entre elas o magiste 
rio primário, a prática clientelística não só não foi abolida co 
mo largamente utilizada corno um dos instn.lJl1entos de legitimaçao 
do regime. Discutirei posteriormente como isto se deu em Goiás. 
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dela, imprime ao setor educacional o caráter racional e mo 

dernizante do sistema produtivo, ajustando-a à política eco 

nômica e aos parâmetros da doutrina de desenvolvimento e se 

gurança nacional. A sua implantação como resposta às manifes 

tações estudantis - "móvel imediato da Reforma" - permitiu 

ao governo mais um meio para desarticular os movimentos es 

tudantis, ao mesmo tempo em que o atendimento às reivindica 

ções de acesso ao ensino superior servia de instrumento de 

recomposição das bases sociais de legitimidade do regime. 

A reforma das estruturas teve o objetivo duplo de, 

em nome da racionalidade interna, restringir a autonomia u 

niversitária, submetendo-a ao controle direto do Minist~rio 

da Educação e permitir a expansão das matrículas. Entretan 

to, a racionalização em si não foi suficiente vara asseg~ 

rar o atendimento da demanda. Hedidas complementares fize 

ram-se necessárias. Assim, instituiu-se o vestibular c1assi 

ficatório que elimina a figura do excedente, criaram-se os 

cursos de curta duração e incentivou-se a proliferação de 

cursos superiores particulares isolados. Enquanto nas .uni ve!. 

sidades oficiais são enfatizadas as carreiras t~cnicas em de 

trimento das humanísticas, as escolas superiores isoladas 

expandiram-se basicamente às custas dos cursos "propedêuti 

cos" de baixo custo. 

Esta expansão privatizadora do ensino universitário 

e a proliferação de cursos de curta duração geraram um novo 

mecanismo de discriminação social, calcada no valor e na hi~ 

rarquização dos títulos universitários, provocando em cons~ 

quência a expansão de cursos de pós-graduação como meio de 

assegurar a manutenção do "status" profissional e social do 

diploma. O processo de discriminação e reprodução da estrutu 

ra social de classe fica assim garantido. Ao mesmo tempo, o 

capital privado investido no ensino tem no deslocamento para 

o ens ino supe r i or a garan t ia de sua con t inuada reprodução. 

A necessidade de conter a demanda e garantir a com 

pleta viabilização da reforma universitária, extrapolava a 
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adoção de medidas de racionalização de suas estruturas in 

ternas e incentivos à expansão ~rivada. Assim, o relatório 

do Grupo de Trabalho da Reforma uni versi tária recomenda a ur 

gente reformulação do ensino médio, de modo a dotá-lo de um 

caráter de terminalidade, deslocando para o mercado de tra 

balho um número potencial de candidatos aos cursos superio 

res. A possibilidade de entrada prévia no mercado de traba 

lho, reduziria a demanda universitária, assegurando a efici 

ência do novo modelo de Universidade. 

2.3 - A Reforma do Ensino de 1 9 e 29 Graus 

A reforma do ensino de 1 9 e 29 graus veio completar 

as aI terações no sistema de ensino, necessários à integração 

da política educacional no novo projeto econômico politico 

bras ile iro. A reforma da estrutura uni versi tária, ins ti tuci~ 

nalizada com a Lei 5.540/68, necessitava para sua completa 

viabilização da redefinição das funções dos niveis inferio 

res de ensino, principalmente do antigo secundário, retransf~ 

rindo para este nivel a antiga função de contenção da deman 

da aos cursos superiores 12 • A função "contendora", reinter 

pretada, apresenta-se na nova legislação como qualificação 

profissional que permite a todos os concluintes de nivel mé 

dio o imediato ingresso no mercado de trabalho. 

Assim corno as outras medidas da política educacio 

nal, a reestruturação dos graus inferiores de ensino obede 

ceu aos principios de maximização de rendimentos, visando 

com baixo custo, maior produtividade. A organização didát! 

co-administrativa do ensino imprimida pela Lei 5.692/71 tem 

corno principios inspiradores a eficiência técnica e a produ 

ti vidade, enfa ti zando des te modo os métodos e as técnicas em 

12 A tese de contenção e defendida por Luiz Antônio Cunha (1973 
1977) . 
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consonância com as necessidades da nova ordem social13• Des 

te modo, apesar da preservação do Capítulo I, da Lei 4.024/ 

61 referente aos fins da educação, o espírito das duas leis 

e, como mostra Saviani (1976), oposto. Enquanto a 4.024/61 é 

impregnada pelo espírito liberal, a 5.692/71 é tecnicista. 

Dentro desta perspectiva a 5.692/71 adota a nao du 

plicação de meios para fins idênticos - racionalização - do 

qual decorrem a intercomplementaridade, a flexibilidade, a 

integração vertical e horizontal, a continuidade - termina 

lidade através da preparação profissional, como fundamentos 

básicos para a organização do ensino em doisníveis:1 9 grau, 

com oito anos de duração correspondente ao antigo ensinopri 

mário e ginasial, e 29 grau, com três a quatro anos de dura 

çao, destinado à "formação integral do adolescente" 

21). 

(art. 

Es tabe 1 ecendo
J 

como ob j eti vo úni co, "proporcionar ao 

educando a formação necessária ao desenvol vimen to de suas po 

tencialidades como elemento de auto-realização qualificação 

para o trabalho e preparo para o exercício consciente da ci 

dadania" (art. 1 9 ), a lei prevê uma estrutura administrati 

va e curricular com ênfase na preparação de mão-de-obra. No 

1 9 grau, esta preparação assumirá a forma de sondagem de aQ 

tidões e iniciação ao trabalho, podendo tanto a iniciação p~ 

ra o trabalho como a própria habilitação profissional serem 

antecipadas (art. 76). No 29 grau, a estrutura curriculard~ 

rá predomínio à formação especial com o objetivo de propo~ 

cionar habilitação profissional. Inclusive o ensino supletl 

vo assume com a legislação a finalidade de fornecer cursos 

e complementações que habilitem profissionalmente. 

13. A exposição de motivos do Ministro Jarbas Passarinho encaminhando 
ao Presidente da República o ante-projeto da Reforma explicita 
claramente a preocupação com a adequação da educação às novas 
características da sociedade brasileira. Na mesma linha o rela 
tório do Grupo de Trabalho responsável pela elaboração do ante~ 
projeto da Lei. 
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A interpretação do modelo e da forma corno .deve se 

urocessar a habilitação profissional sofrerá mudanças "qu~ 

litativas" significantes nos dois Pareceres - 45/72, 76/75 -

que a regulamentam 14
• Warde (1977, p. 89) explica as contr~ 

dições constatadas entre os dois pareceres a partir da fun 

çao que a escola desempenha na sociedade capitalista e no 

modo corno o Estado autoritário brasileiro, "sob urna suposta 

tentativa de concretizar a universalidade da escola, articu 

la mecanismos a fim de que se aprimore o funcionamento da 

escola no sentido das funções que lhe cabe cumprir". A re 

dação dos Pareceres dá-se sem dúvida em conjunturas difere~ 

tes e ajustamentos político-ideológicos são necessários pa 

ra assegurar a preservação da escola brasileira corno "insti 

tuição a serviço da reprodução da divisão trabalho intelec 

tual/trabalho manual ou, o que quer dizer o mesmo, institui 

ção a serviço da reprodução das relações de exploração e do 

minação". 

A unlao do ensino primário com o ginasial estendeu 

a escolarização obrigatória e gratuita a oito anos, atenden 

do a faixa etária prevista constitucionalmente (art. 174, 

inciso 11). Fez isto entretanto em prejuízo à escolarização 

primária básica e sem elevar os gastos com a ampliação físi 

ca da rede. A própria Lei 5.692/71 determina que as escolas 

primárias providenciem a instituição progressiva das séries 

que lhes faltam para completar o ensino de 1 9 grau, mas pe! 

mite aos ginásios a manutenção apenas das séries que lhes 

correspondem, adaptadas às novas exigências curriculares 

(art. 75, inciso I e lI). 

Estes dispositivos certamente partem da premissa de 

existência de maior número de escolas primárias que, ao este~ 

derem o número de séri es para completar o ens ino de 1 9 grau, 

14 • Ver para esta análise dentre outros: Cunha, A Reforma Refonnada (sd) 
e Warde (1977). 
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dos antigos ginásios, eliminando a única barreira - o admis 

sao - aceita pelos legisladores. Esta extensão veio, porta~ 

to, gerar, na prática, uma concentração de recursos numa o 

ferta de vagas para as séries correspondentes ao ginásio, em 

detrimenta ao primário, nível de ensino mais pr6ximo aos an 

seios populares. A análise da expansão do ensino em Goiás, 

feita no capítulo anterior demonstra como isto se deu con 

cretamente neste Estado da federação. 

Nenhuma preocupaçao se manifesta, pois, a nível da 

legislação, com o ensino tradicionalmente popular: o prim~ 

rio. A ampliação do atendimento escolar obrigat6rio pelo Es 

tado dá-se em prejuízo à educação básica elementar. Aanáli 

se do CRpítulo IV da Lei 5.692/71 (Do Financiamen 

to), mostra como a União se descompromete cada vez mais com 

a manutenção destes níveis de ensino, remetendo-os para os 

níveis administrativos inferiores e deficitários, como e o 

caso dos Municípios. Na conjuntura em que se deu, isto era 

entretanto necessário, uma vez que atender a demanda univer 

sitária era politicamente mais importante. 

A "racionalidade" de gastos e recursos está também 

presente na organização do 2 9 grau. Este grau, voltado priQ 

ritariamente para a preparação de mão-de-obra qualificada, 

tem a facilitar sua estruturação as possibilidades abertas 

pela lei de organizar-se em centros interescolares ou em re 

gime de intercompletaridade, onde os estabelecimentos de en 

sino entrosam-se entre si ou com outras instituições sociais 

"a fim c_e aprovei tar a capacidade ociosa de uns para suprir 

deficiência de outros" (art. 3 9 , alíneas a, b, e C)16. As ha 

16 • A Secretaria de Educação em Goiás procurou implantar a intercomple 
mentaridade com a organização do Complexo Escolar de Goiânia, que 
consistiu na união dos quatro maiores colégios de 29 grau da Ca 
pital e em convênio destes com o SENAI e Escola Técnica Federal 
de Goiás. A experiência foi frustrada e dentre as causas, além 
do grande número de alunos envolvidos, pode ser apontada a fal 
ta de condições de uma escola complementar a outra, pois os pr~ 
blemas eram e ainda são comlillS às quatro: pessoal, recursos ma 
teriais, equipamentos e recursos financeiros. O complexo foi~ 
na realidade, uma reunião de deficiências. 

I 
i 
f 
f 
s-

i 
~ 

f 
! 
! 
~ 
[ 

I 
l 
I 
I 
! 

t 

! 
t 
I 

~ 

! 
l 
I, , t 
I 
í 

I 
f 
! 

I 
í 

I 
t 
i 

I 
j 
I 

I 



174. 

tuação do Pessoal Docente, realizada em Paris em 1966, sob 

o patrocínio da UNESCO, foi impelido "a aplicar em seu ter 

ritório o conjunto de normas e medidas comuns tidas, pela ~ 

nanimidade dos participantes, como capazes de resolver os 

problemas relativos à condição do pessoal docente" (p. 85-

87 e seguintes). 

o estabelecimento destes preceitos nao significou, 

contudo, um compromisso com seu cumprimento, no que concerne 

a uma fiscalização aos sistemas de ensino. A concessao de 

auxílios federais, como prevê o parágrafo 1 9 do art. 54 des 

ta legislação, deveria ser o instrumento de controle utili 

zado. Se a determinação destes dispositivos legais fazia-se 

necessária à época da elaboração da legislação, a observân 

cia deles está ligada aos interesses do governo nos diferen 

tes Estados e em diferentes momentos. A análise da política 

de pessoal levada a efeito pela Secretaria de Educação de 

Goiás no período, feita no capítulo seguinte, demonstra co 

mo nao só as determinações da Lei 5.692/71 são ignoradas mas 

como a sua inobservância em nada afeta a obtenção das con 

cessões financeiras. São as cláusulas dos convênios que as 

determinam e regulamentam 18 

f ainda sob a Lei 5.692/71 que a figura e as funções 

de especialistas e professores são diferenciadas. O serviço 

de orientação educacional é insti tuído nas escolas com a fun 

ção explícita de processar o aconselhamento vocacional e, a 

função de direção de escolas e parte destas, salvo insufi 

ciência de profissionais legalmente habili tados, passa a ser 

prerrogativa exclusiva de especialistas, no caso administra 

dores escolares. A Lei determina também, que a formação de 

especialis tas sej a fei ta apenas em curso superior de duração 

18 Sobre os mecanismos financeiros de planejamento educacional insti 
tuÍdos pelo governo federal e pelo Estado de Goiás, ver Montei 
ro (1980). 
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plena ou curta ou em cursos de pós-graduação. A diferencia 

ção de tratamento com atribuições específicas reservadaspri 

mordialmente as categorias várias dos chamados especiali~ 

tas e a distribuição deles dentro da carreira do magistério 

em profissionais diferenciados dos professores revelam o c~ 

ráter tecnicista subjacente ã legislação e o novo valor que 

assumem as funções técnicas no sistema de ensino. 

Mais uma vez a forma como cada sistema de ensino ab 

sorverá estas determinaçeos legais estará sujeita aos inte 

resses locais. Assim é que em Goiás, como se vera no próxi 

mo capítulo, a distinção entre especialistas e os profess~ 

res é feita principalmente a nível do discurso ideo16gico. 

o capítulo sobre financiamento é o mais extenso da 

Lei e revela a preocupação oficial para com a divisão de res 

ponsabilidades pela manutenção do ensino entre os níveis a~ 

ministrativos da federação e entre o governo, as empresas, a 

família e a iniciativa privada. 

Nesta divisão, a despeito dQ ensino oficial mantido 

pelo poder público, a iniciativa privada é incentivada e as 

empresas de qualquer natureza, sejam urbanas ou rurais sao 

obrigadas a manterem o ensino de 1 9 grau, constitucionalme~ 

te obrigatório, de forma direta ou através do Salário-Educ~ 

ção, mecanismo financeiro instituído num dos grandes finan 

ciadores do ensino oficial de 1 9 grau. Assegurar a prepar~ 

ção de empregados qualificados e a aprendizagem de empr~ 

gados menores é também obrigação da empresa (art. 50). 

Na privatização do ensino, as características da le 

gislação, aliando racionalidade e produtividade, tendem a i~ 

centivar a organização de grandes empresas escolares. A con 

centração administrativa de pequenas escolas em centros in 

terescolares (art. 3 9 )", a absorção das antigas séries gina 

siais pelas antigas escolas primárias (art. 75), a profissi~ 

nalização do 29 grau (art. 75), as condições estabelecidas 

para receberem amparo técnico e financeiro do governo (art. 
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45 e 51, § único) são medidas que dificul tam a sobrevivência 

de pequenas escolas. Educação é um investimento produtivo 

como qualquer outro e prioritariamente devem ser incentiva 

das aquelas organizações que se mostrem economicamente Vla 

veis 19. O relatório do Grupo de Trabalho da Reforma de 1 9 e 

2 9 graus explici ta claramente esta intenção: " Numa hora 

em que, no mundo como no Brasil, para todas as atividades 

se for~am grandes consórcios que ensejam a plena utilização 

dos meios disponíveis, como pressuposto de produtividade, não 

é admissível que continuemos com a política imediata das p~ 

quenas escolas, que se multiplicam inviáveis uma ao lado das 

outras e das escolas exclusivamente "gerais" e "profissiQ 

nais", numa dispersão que anula todos os esforços para a e~ 

pansao do ensino e, pela melhoria de seus recursos materi 

ais e humanos, para o seu aperfeiçoamento como condição de 
eficácia" 20 • 

Quanto ao ensino público, a responsabilidade por sua 

organização recai prioritariamente sobre os Estados e Muni 

cÍpios, sendo que a municipalização do ensino de 1 9 grau e 

não só prevista como recomendada (art. 58, parágrafoúnico). 

Assim, o ensino oficial constitucionalmente obrigatório de 

ve passar gradativamente à responsabilidade das administra 

ções locais, acarretando para estas mais um onus com o qual 

se vêem sem condições de arcar. 

t bem verdade que a legislação procura se assegurar 

do cumprimento de sua determinação ao dispor sobre as pen~ 

lidades, constitucionalmente previstas, que recaem sobre os 

Municípios que não aplicarem, em cada ano, pelo menos 20% de 

sua receita tributária no ensino de 1 9 grau. Acrescenta tam 

bém a aplicação de 20% das transferências que lhe couberem 

no Fundo de Participação (art. 59, parágrafo único). Estas 

determinações legais, por um lado demonstram o tratamento di 

19 

20 

Esta tese é discutida por Romanelli (1978). 

Trecho extraído de Romanelli (1978, p. 247). 
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ferenciado dispensado aos três níveis de governo, adotando

se para a União e os Estados o orçamento-programa, que nao 

consigna recursos para rubricas específicas, mas para proj~ 

tos e programas, desobrigando-os de vincularem percentagens 

de seus orçamentos ao setor da educação. Daí, as percent~ 

gens estipuladas nas propostas orçamentárias dos governos 

pós-64 serem insuficientes para garantire~ um ensino auanti 

tativo e qualitativamente adequado. 

o Parecer do Consul tor Geral da República a respei to 

da determinação constitucional de aplicação de 20% da recei 

ta tributária, interpreta receita tributária municipal como 

"aquela constituída pelos ingressos resultantes de impostos, 

taxas e contribuições de melhoria atribuídos ao Município, 

no quadro de sua competência legal; em relação a esses tri 

butos privativos é que incide, portanto, o percentual vinc~ 

lante de receita para fins de ensino primário, abstração fel 

ta das normas específicas e dis tin tas referentes à apl icação 

do Fundo de Participação dos Municípios". Deste modo, ficam 

excluídos da receita orçamentária todos os recursos provig 

dos de transferências incluindo o rCM, o que torna insignl 

ficante o percentual estabelecido. Como já visto ,I no Ítem 

1. 2. ,.q. I. reforma tributária esvaziou a competência tribut~ 

ria dos Municípios, e os impostos por eles arrecadados re 

presentam, no caso de Goiás, apenas cerca de 20% de sua re 

ceita orçamentária. 

Há, entretanto, conforme artigo do "Estado de São 

Paulo" de 11 de setembro de 1976, uma instrução do Ministro 

do Planejamento englobando o rCM no cálculo da receita muni 

cipal para efeito de distribuição da receita para educação. 

Esta instrução é fruto da preocupação oficial para com a caQ 

tica situação financeira dos municÍpios 21 • Esta instrução de 

211 "O Município fictício, embora se lhe possam determinar os limites 
territoriais, localizá-lo em mapas geográficos ou encontrá-lo 
mencionado em tabelas estatísticas, tem continuado ausente, o 
misso e marginalizado do processo de desenvolvimento. Número bas 
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qualquer modo, pouco altera o quadro orçamentário dos Muni 

cípios goianos, seja pela característica agro-pecuária do 

Estado, seja pelas irregularidades do repasse do ICM, apo~ 

tadas anteriormente. Soma-se a isto a prática do Conselho de 

Contas Municipal em aceitar sob a rubrica educação ou ensi 

no de 1 9 grau toda e qualquer nota que mencione a palavra es 
cola 22

• 

o percentual do FPM é o que na realidade tem susten 

tado os serviços de educação municipal. Entretanto esta p~ 

lítica de vinculação é muito discutida pelos interessadosno 

assunto. O IBAM, comenta: "Como o FPM destina-se, na maIor 

parte dos Municípios brasileiros a cobrir as despesas e os 

investimentos do Governo municipal em todas as áreas, a vin 

culação de perto de dois terços desses recursos a duas áreas 

não tangíveis (labor intensive) vai constituir grande res 

trição às possibilidades de o Município planejar e executar 

a alocação dos recursos segundo objetivos próprios, tendoem 

mente tanto as outras esferas de governo quanto a comunidade 

local, garantidora de suporte. 

Desse modo, define-se o que se chamou de um probl~ 

ma para as administrações municipais, de vez que o nao cum 

primento das exigências de vinculação de 20% do FPM ao pr~ 

tante significativo dos Municípios brasileiros - cerca de mi 
lhar - apenas sobrevive às expensas de recursos provenientes do 
Fundo de -Participação dos Municípios". (Afirmação de Paulo Reis 
Veloso, constante da pesquisa "Procedimentos Utilizados pelo Pro 
fessor na Avaliação do Rendimento Escolar no Ensino de 19 Grau"~ 
coordenação de Mírian P. S. Zippin Grinspun, Rio de Janeiro, 
1979, vol. 1, p. 119). 

22. Em entrevista, um conselheiro do Conselho de Contas ~funicipal me a 
firmou e demonstrou com notas fiscais, que qualquer gasto para 
ser contabilizado em ensino de 19 grau, basta na nota vir expli 
citada a destinação para determinada escola. Assim,opatrolame!! 
to da estrada, a construção de um mata-burro ou transporte de 
tijolos, etc. "para" a escola rural "x" é computado nos 20% dos 
gastos com o 19 grau. 
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grama de Ensino de 1 9 Grau e de 10% à Saúde e Saneamento im 

plicaria suspensão das quotas do Fundo e gravíssimos trans 

tornos para o governo e as populações locais" (IBAM, 1976, 

p. 58). 

Galli vai ainda mais longe na tentativa de provar télQ 

to o aspecto prejudicial quanto o inútil da cota vinculada 

ao FPM, ao afirmar que: "I! fácil concluir que no caso das u 

nidades mais pobres, a parcela vinculada da cota do FPM p~ 

de restringir bastante a autonomia econômica do Município ... 

Nestes casos, recursos econômicos, podem estar sendo desvia 

dos para setores onde não são prioritários... Nos Municí 

pios ricos, onde a cota do FPM é pouco representativa, os 

recursos normalmente investidos já superam bastante àqueles 

que seriam requeridos pela vinculação" (Galli, 1977, p. 47). 

De fato, tanto a cota vinculada do FPM, quanto os 

20% da receita municipal nada mais são do que instrumentos 
-do Governo federal transferir responsabilidades as esferas 

inferiores. de encargos, que, embora ligados aos objetivos da 

"política de desenvolvimento", não são áreas prioritárias 

aos investimentos federais. A exigência legal de destinação 

de recursos é apenas um meio de assegurar o cumprimento das 

diretrizes estabelecidas a nível do planejamento nacional. 

Uma pesquisa realizada pelo IBAM sobre as relações entre U 

nião e Município demonstra estarem os Municípios da amostra 

em Goiás, concentrando sua atuação em setores considerados 

por eles não prioritários, entre eles a educaçã0 23
• Infere-

23. "No que se refere à coerência da atuação da esfera local com suas 
próprias prioridades (declaradas em entrevistas), os dados rev~ 
Iam que nos Municípios menos urbanizados (níveis I e II), a atu~ 
ção municipal se concentra por ordem hierárquica, nos setores ~ 
ducação, Viação, Transportes e Comunicações e Saúde, ao p~sso 
que suas prioridades se referem a Serviços Urbanos, Obras Publi 
cas e Saúde ... " 

"Quanto aos .f\funicípios mais urbanizados (níveis III e IV), 
suas prioridades também se concentram em Sel~iços Urbanos, ao 
passo que a atuação da Prefeitura é mais intensa em Educação e 
em Viação, Transporte e Comunicações". 
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se assim, que os gastos em educação efetuados pelos Municí 

pios decorrem exclusivamente da obrigatoriedade legal, res 

guardada pela possibilidade de intervenção pelo Estado. Per 

cebe-se assim, que ''livremente'' nenhum nível de governo ass~ 

me como prioritários ou pelo menos como significativos os in 

vestimentos na educação. 

A oficialização do processo de transferência para os 

Municípios dos encargos da educação de 1 9 grau, se bem que 

justificadas em bases doutrinárias e administrativas, nao 

significou, contudo, a ampliação de sua participação no pr~ 

cesso decisório, como atesta esta afirmação do IBAM (1976,p. 

27)= "Aumentam os encargos da esfera local na implementação 

de programas, mas não a sua autonomia para definir e impl~ 

mentar suas próprias prioridades". Os pronunciamentos da Co!!. 

selheira Eurides Brito da Silva, membro do GT da Reforma, e 

de Hingel, enfatizando a obediência no art. 58 daLei 5.692/ 

71 que estabelece a elaboração da legislação estadual supl~ 

tiva fixando "as responsabilidades do próprio Estado e dos 

seus Municípios no desenvolvimento dos diferentes graus de 

ensino ... " não deixam dúvidas que mesmo para o setor da edu 

cação, onde os "Municípios têm uma determinada experiência", 

a municipal i zação só se dará em dependência aos cri térios es 

tabelecidos pelo governo estadual. 

Brito, no IV Encontro Nacional promovido pelo MEC/ 

DEF em Natal em abril de 1978, afirmou: "O artigo 58, já ci 

ta do diversas vezes, ~ão ~uge~e, ma~ impõe a existência de 

legislação estadual supletiva" (grifos meus). Hingel, no I 

Encontro Nacional sobre Ensino Municipal em Brasília, 1975, 

ao falar sobre o Município na Lei 5.692/71 afirma categor! 

"O que se infere, na realidade, é que nem o Governo Munici 
paI nem a esfera federal assumem a execução dos serviços consI 
derados prioritários dos Municípios de Goiás" (IBAM, p. 48). -
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camente que "a municipalização do ensino não pode, nem deve 

fazer-se por iniciativa do Município. Depende de decisão a 

nível estadual e os critérios adotados terão de constar de 

lei específica a ~e~ ap~ovada pela~ A~~emblêia~ Legi~lat~ 

va~» (grifos meus). 

A gradativa passagem para a responsabilidade dos Mu 

nicípios do ensino de 1 9 grau, na prática Qas primeiras se 

ries correspondentes ao ensino primário, só pode pois ser 

compreendida na lógica da divisão de trabalho estabelecida 

pela nova ordem política que centraliza a nível federal as 

funções normativas e de planejamento, mas libera alguns en 

cargos de execução para os outros níveis de governo. Os en 

cargos liberados são aqueles ligados as funções subsidiá 

rias ao sistema produtivo cuja passagem para outros níveis 

de governo descompromete a União de investimentos maiores em 

setores que possam, por se encontrarem "estruturadas sobre 

entidades de administração direta" e não dependerem de tec 

nologia avançada, serem transferidas para outros níveis de 

governo "sem prejuízo para o usuário desses serviços". A 

centralização das decisões a nível de planejamento nacional 

garante a execuçao "descentralizada", porem dentro dos par~ 

metros da política traçada, fornecendo, via auxílio técnico 

e financeiro, os instrumentos necessários à integração das 

ações municipais às prioridades estabelecidas pelos gove~ 

nos pós-64, convertidas em objetivos nacionais. 

A participação do governo federal na organização e 

manutenção do ensino dá-se primordialmente através do Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação e de concessões de 

auxílios técnicos e financeiros aos Estados e Municípios, cu 

jos planos estejem "em consonância com as normas e critérios 
-do planejamento nacional da educação" (art. 54). Os conve 

nios como instrumento de concessão destes auxílios garantem 

a adoção de"planos e projetos como prática administrativa 

de recursos. A racionalidade e eficiência na utilização dos 

recursos financeiros e a aplicação destes, segundo as pri~ 

ridades do Plano Geral de Governo, é outra característica 
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estudo, serao, no 29 grau, progressivamente substituídas p~ 

la concessão de bolsas sujeitas ã restituição ou em espécie 

ou em serviços profissionais. Assemelha-se este dispositivo 

as regulamentações do Crédito Educativo concedido aos uni 

versitários. Ambas as medidas consoantes com as disposições 

constitucionais (art. 176, § 3 9 , inciso 111 e IV). 

As medidas de política educacional atingiram também 

a educação de adultos. A Lei 5.692/71 dedica um capítulo ao 

ensino supletivo, destinado a suprir a escolarização reg~ 

lar e a proporcionar estudos de aperfeiçoamento ou atualiz~ 

ção, "mediante repetida volta ã escola" (Art. 24, alíneas ~ 

e ~). Abrangendo desde o ensino da lei tura e da escri ta ã for 

mação profissional e atualização de conhecimentos, o ensino 

supletivo, a ser desenvolvido através de modalidades diversas, 

da sala de aula ao ensino por correspondência, foi pensado 

para proporcionar uma aprendizagem e um treinamento rápido c~ . 

paz de incorporar mão-de-obra semi qualificada no mercado. 

As medidas mais significativas entretanto, sao as 

que destinam ã educação de massas, destacando-se entre elas 

a instituição do Movimento Brasileiro de Alfabetização 

U'lOBRAL). Desarticulados os movimentos de educação popular, 

o governo assume e institucionaliza a educação de adultos, 

"buscando promover um novo 'entusiasmo' educacional, capaz 

de ser capitalizado em favor de um apoio popular na sedimen 

tação do poder político" (Chizzotti, sd., p. 271). 

Uma análise mais profunda dos programas de treiname~ 

to e educação de adultos desenvolvidos pelos governos pós-

64 foge ao objetivo deste estudo. Entretanto, é preciso res 

saltar que estas medidas comnõem a política educacional leva 

da a efeito pelo novo regime. A política educacional, por 

sua vez, está inserida no que convencionamos chamar neste 

estudo como condições jurídico-institucionais do poder es 

batelecido que tem na Constituição e nos diversos atos le 

gais os instrumentos para sua consolidação e, quiçá, perp~ 

tuação. 
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o caráter repressor das primeiras medidas, a centra 

lização do poder de decisão - característica administrativa 

do "modelo político" brasileiro -, a prática de planejame~ 

to enquanto instrumento de intervenção que assegura a implag 

tação efetiva das prioridades definidas a nível federal e as 

reformas e contra-reformas do sistema educacional marcam os 

diversos arranjos que se fizeram necessários ã consolidação 

do regime e ã busca de sua legitimação. As mudanças mais r~ 

centes que chegam a indicar uma reorientação da políticaed~ 

cacional brasileira, com a ênfase se deslocando do ensino 

superior e secundário para o pr€~escolar e educação rural, 

atingindo especificamente as zonas perif€ricas, urbanas e r~ 

rais, nada mais € do que a tentativa de se incorporar novas 

formas que, segundo Paiva (l980...,.b,p. 55 e 52) "sejam capazes 

de assegurar, de forma mais sutil, a dominação de classe e 

de contrapor-se aos espaços onde vigora a hegemonia políti 

co-cultural das classes dominadas, conquistados na última 

década apesar dos mecanismos repressivos e educacionais a 

cionados pelo governo para impedí-Io. Se o regime se redefi 

ne politicamente, muda as regras do jogo, busca novos ins 

trumentos para a preservação da hegemonia político-cultural 

da classe dominante, necessariamente tem de rever ~sua políti 

ca educacional. Assim, as causas - políticas e econômicas -

da "abertura" são igualmente as causas da nova política de 

educação". 

Pelo que se pode perceber a partir deste capítulo, 

a compreensão da política de educação de Goiás, objeto des 

te trabalho, mais especificamente desta segunda parte, foi 

profundamente determinada pela conjuntura de reformas do Es 

tado pós-64. As leis de excessão e a Reforma Tributária são, 

indiscutivelmente, determinantes do declínio do ensino. A 

política de educação, suas leis e formas de organização sao 

decorrências das mudanças institucionais desencadeadas com 

o Movimento de 1964 e necessárias a institucionalização do 

modelo político-econômico, que tem na sedimentação da estru 

tura monopolística do capital no Brasil seu cerne explic~ 

tivo. As leis de ensino tomadas isoladas da conjuntura em 
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que foram gestadas podem até sugerir um impulso "moderniza~ 

te" ao ensino brasileiro. Entretanto, o que elas consegui 

ram foi implantar no País e em Goiás um gradativo e seguro 

declínio do ensino. Este declínio se concretiza no descom 

promisso do Estado para com a educação pública, principalme~ 

te nos nÍvejs destinados às classes populares. Em Goiás, a 

prática clientelÍstica da política local, inerente a um Es 

tado que se desenvolveu da forma como foi descrito, acentua 

este declínio. 
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CAPfTULO V 

DO TRADICIONAL CLIENTELIS~10 AO CLIENTELISMO TECNO 
CRÁTICO: A ORGANIZAÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO DE GOI~S 

Nos capítulos anteriores procurei mostras as tendê~ 

cias apresentadas na expansão da rede de ensino em Goiás e 

discutir as condições econômico-políticas e jurÍdico-institu 

cionais que as determinaram. 

Meu objetivo neste capítulo é analisar o modo como 

a Secretaria de Educação, enquanto órgão administrativo do 

sistema de ensino goiano, se organizou e/ouse estruturou pa 

ra se adaptar ao novo regime político instituído com o movi 

mento pOlítico-militar de 1964. 

As medidas na área da educação levadas a efeito p~ 

-lo governo federal apos 1964 procuraram imprimir uma ra 

cionalidade administrativa, baseado em critérios técnicos 

que viessem garantir uma expansão das atividades de educação 

dentro de um esquema racional de utilização dos meios dispo 

níveis. Estas medidas procuraram também ajustar a educação 

aos parâmetros do modê10 econômico e às necessidades de Se 

gurança Nacional, aparato ideológico do regime. As análises 

do setor educacional após a implantação das reformas de en 

sino têm concluído por uma deterioração do nível de qua1i 

dade do ensino, assim corno por urna incapacidade do sistema 

educacional brasileiro em absorver a população esco1arizá 

vele A análise do capítulo anterior mostra corno estas medi 

das levam a esta situação. O capítulo 111 descreve a situa 

ção deficitária do sistema de ensino em Goiás. Importa sa 
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ber até que ponto os interesses pOlítico-partidários que di 

tam as praticas clientelísticas da Secretaria da Educação a 

centuaram estas deficiências no Estado de Goiás. 

A utilização da Secretaria como palco de exercício 

da política clientelística é tradicionalmente reconhecida, 

como atesta esta passagem de Cassimiro (1974, p. 249 - 250): 

"O alvo predileto de tais políticos (lideranças paternali~ 

tas intermediárias) se tornou a Secretaria da Educação, à 
qual j a se aplica, sem disfarces o concei to de ser "a Pasta 

essencialmente política", vale dizer, a Pasta sobre a qual 

mais pesam as pressões que visam ao atendimento dos interes 

ses e aspirações indi vidualis tas e pa ternalistas dos "chefes 

políticos". Esta pratica se contrapõe, entretanto, à ordeme 

à racionalidade técnica, inspirações dos Governos a partir 

de 1964. Resta saber se e como a ideologia tecnocrática e a 

sua pretensão de raciocinalizar a política, substituindo-a 

ou submetendo-a à ordem técnica e formal, foi incorporada ao 

cotidiano da Secretaria de Educação em Goiás. 

Para isto, analiso neste capítulo as principais me 

didas relacionadas à organização da Secretaria, a política 
- -de pessoal desenvolvida por este orgao e os recursos desti 

nados aos serviços de educação. 

1. A ORGANIZAÇÃO DA SECRETARIA 

As reformas tanto a nível de organização como a 
.. 

nl 

vel de estruturas foram constantes no sistema de ensino goi~ 

no, constituindo-se praticamente em tarefa obrigatóriadetQ. 

do recém-nomeado Secretário da Educação, independente de re 

formas na legislação básica a nível nacional l
• 

De 1961 a 1980 levantei 11 diplomas legais, entre leis e :decretos, 
que regulamentam a organização do sistema de ensino e/ou da Se 
cretaria de Educação, incluídos os que se referem à estrutura ad 
ministrativa do Estado. Naturalmente que a reforma do ensino de 
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Sempre justificadas no obsoletismo da estrutura ad 

ministrativa anterior, estas reformas objetivam o dinamismo 

e a descentralização dos serviços educacionais no Estad0 2
, 

mas como se verá adiante, elas não lograram êxito, pois a 

"racionalidade técnica" que as caracterizam, apenas dissimu 

la os interesses políticos eleitoreiros em que se assenta a 

Secretaria da Educaçã0 3
• 

Várias foram as medidas e as mudanças havidas na S~ 

cretaria durante o período em estudo, mas neste trabalhoce~ 

tralizo a análise em dois eixos principais: descentralização 

administrativa e implantação do sistema de planejamento, por 

considerar que nestes dois tópicos estão sintetizados os 

princípios fundamentais da Reforma Administrativadesencadea 

da a nível nacional pelo Decreto-Lei n 9 200/67~. Acrescento 

ainda, neste tópico, referências ao Conselho Estadual de E 

ducação, pela posição que este órgão assume na estrutura ad 

ministrativa da Educação em Goiás. 

2 

3 

19 e 29 graus implantada com a Lei 5.692/71 eXlglu uma readapta 
ção estrutural maior. Ela implicou, a nível nacional, numa refo! 
ma do sistema de ensino. 

Os discursos_ oficiais sobre reorganização administrativa trazem 
sempre implícita ou explicitamente este objetivo. Como exemplo: 
ver: Reorganização Administrativa. In SILVA, Ruy Rodrigues da 
(Pe). AnãWe e PJtojeçôv., de Educ.ação em Ga-iM, Goiânia, s.d. mi 
meog. p. 5 e Goiás - SEC, Plana de Educ.aç.ãa Goiânia, s.d. Vol. 
I, p. 75. 

Não quero dizer com isso que os técnicos que estudarem e propuseram 
as reformas administrativas da Secretaria de Educação, alguns 
provenientes de outros Estados, outros não pertencentes ao quadro 
do governo e mesmo a ele opositor, tivessem premeditadamente i~ 
teresses escusos. Salientamos, porém, que as decisões finais de 
alocação de recursos, distribuição de obras, equipamentos, pe~ 
soaI, etc., são da alçada do Executivo (Secretario e Governador). 

O artigo 69 do Decreto-Lei n9 200/67 assim dispõe: "as atividades da 
Administração Federal obedecerão aos seguintes princípios funda 
mentais: planejamento, coordenação, descentralização, delegaçãO 
de competencia e controle". 
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1.1 - As Delegacias de Ensino como Medidas de Descen 

traliz~ção 

A primeira tentativa de descentralizar a Secretaria 

de Educação constitui-se na criação das Delegacias Regi~ 

nais de Ensino, ainda em 1961, antes mesmo de entrar em vi 

gor a Lei 4024/61, como resultado de um estudo do Centro de 

Orientação Pedagógica - COPE, cujo objetivo era dividiroEs 

tado em regiões educacionais 5
• 

A implantação dessas Delegacias, que em fins de 1963 

atingiam o número de 20 e em 1968, 34,abrangendo os 221 Mu 

nicípios, correspondia ao princípio de 'descentralização pr~ 

visto na Lei de Diretrizes e Bases 6 e visava maior assistên 

cia às escolas do interior. 

Com atuação circunscrita inicialmente ao ensino pri 

mário, às Delegacias Regionais competia decidir, por deleg~ 

ção de competência e colaborando com o Departamento de Ensi 

no Primário, a respeito de administração e controle de pe~ 

soaI, material, patrimônio, documentação e transporte desti 

nados ao seu funcionamento. 

No entanto, segundo Monteiro (1980, p. 126), "vários 

problemas impediram a efetivação dessa pretendida descentra 

lização. As dificuldades para instalação das Delegacias (g~ 

ralmente improvisadas em dependências de prédios escolares), 

a inexistência de pessoal técnico capaz de fazê-las funcio 

nar e, sobretudo, os critérios de escolha dos Delegados de 

Ensino foram os principais dêles". E acrescenta " ... a maio 

ria era entregue a pessoas indicadas pela política partid~ 

5 

6 

A estruturação legal destas delegacias foi definida pelo 
Decreto n 9 160 de 6 de dezembro de 1963. 

A efetiva criação de um sistema descentralizado de ensi 
no no País se deu com a Lei. 4.024 de 20.12.61, art.lL 
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ria, via de regra completamente leigas no assunto ou despr~ 

paradas para o referido cargo, gerando uma pseudo-descentr~ 

lização, uma vez que as decisões permaneciam a nível de Se 

cretário de Educação". 

Com a implantação da Lei 5.692/71, estas delegacias 

sao reestruturadas, estendendo-se o seu campo de atuação p~ 

ra todo o ensino de 1 9 e 29 graus. 

Pelo Decreto n 9 281/72 as Delegacias passam a chama! 

se Superintendências Regionais de Educação e Cultura (SUPREC1 

que como órgãos de descentralização geográfica, têm "como 

atribuições supervisionar e controlar as atividades pedag~ 

gicas e administrativas das unidades escolares situadas nas 

are as sob sua jurisdição" (Plano Estadual de Educação 1974/ 

77, vol. I, p. 82). Assumem assim caráter de mini-secretari 

as, reforçado pelo fato dos superintendentes nao 

rem obrigatoriamente ao quadro da Secretaria 7
• 

pertenc~ 

A pretendida descentralização fica, entretanto,mais 

uma vez comprometida. Com o relaxamento da exigência de qu~ 

lificação para preenchimento do cargo de Superintendente, r~ 

força-se o caráter político da escolha. As Superintendências 

passam a ser ao rrcsmo ,ter:1po,'Uffi trampolim para aqueles que pos 

suem interesses eleitorais na região e instrumento de barg~ 

õma.aDSecretário. Um dos téncicos responsáveis pela elabora 

çao do Plano Estadual de Educação 1974/1977 e pelas sucessi 

vas Reformas Administrativas da Secretaria, desde o início da 

década de 70, afirma que "após a instalação das Superinte,!! 

dências, centralizaram-se ainda mais as atividades da Secre 

taria de Educação, pois o padrão de trabalho (pedagógico) do 

Superintendente é inferior ao da Delegada"e 

7 

e 

Ver Decreto n 9 281/72. Pelo decreto n 9 160 de 6.12.1963, 
as delegadas' de ensino deveriam ser obrigatoriamente 
professoras normalistas, já do quadro da Secretaria. 

Informação obtida em entrevista. 
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A distribuição geográfica e outro aspecto que com 

promete a descentralização. O já citado Plano de Educação, 

ao indicar os pontos de estrangulamento de estrutura organi 

zacional da Secretaria da Educação e Cultura, diz: "Uma ten 

tativa de descentralização através da criação de Superinte~ 

dências Regionais de Educação e Cultura não surtiu os efei 

tos desejados. t exee~~ivo o númeho de Supehin~end~neia~, e 

~ua di~~hibuição não e~~ã 6undamen~ada em ba~e heati~~a e 
há falta aguda (sic) de pessoal qualificado"g (grifos meus). 

E propõe: "Extinguir as atuais Superintendências "Regionais 

de Educação e Cultura, criando, em substituição, administra 

ções educacionais em localidades técnicas selecionadas"(Vol. 

11, p. 82-83). 

Entretanto, tentativas de redução do numero tornam

se estéreis em meio a mandatos governamentais, como atesta0 

depoimento de uma ex-planejadora da Secretaria. Segundo ela, 

um estudo foi elaborado para ser anexado ao "Plano de Impla~ 

tação da Reforma de Ensino de 1 9 e 29 graus", propondo a re 

dução do número de Superintendências para 23, sediadas nos 

núcleos populacionais representativos das várias microrre 

giões do Estado 10
• Esta proposta não chegou entretanto a ser 

concretizada, mas a simples elaboração do projeto reperc~ 

tiu bastante nos meios políticos do Estado. Durante o perÍQ 

do de análise e formulação da proposta o grupo de trabalho 

foi assediado por políticos de todas as localidades exigi~ 

do a manutenção e/ou implantação de Superintendências em 

seus municípios, justificando o pedido geralmente pela difi 

culdade de locomoção ã "cidade-polo" (razão nem sempre ver 

dadeira) ou simplesmente por não aceitarem subordinar-se -a 

9 

10 

Foram instaladas 38 Superintendências. As 21 primeiras 
diam às antigas Delegacias de Ensino. 

correspo~ 

. Este projeto não consta do documento citado, mas entre o elenco de 
projetos que compõe o "Plano Estadual de Educação", o projeto 
4 é "Construção e Equipamento de Crgãos Regionais", com a meta 
de implantar 23 órgãos, não discriminada,porém, a localização. 
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jurisdição de um município visinho (rivalidade políticas lo 

cais) 11. 

Contudo, em 1976, novo período governamental, as r~ 

feridas Superintendências Regionais de Educação e" Cultura 

são extintas e implantadas em seu lugar as Agências e Sub

Agências de Educação e Cul tura (Decre to n 9 861 de 23.09.1976, 

que dispõe sobre a reestruturação da SEC proposta pelo PIa 

no). 

Esta implantação fez parte do trabalho de Reforma A~ 

ministrativa da SEC realizada em convênio com o PREMEN e sob 

sua coordenação geral. 

Dentre as causas que impediram o bom funcionamento 

das SUPRECs apontadas no diagnóstico realizado pela equipe 

responsável pelo projeto estão: 

"I - Carência de recursos humanos qualificados e/ou 

habilitados; 

11 - Ausência de delegação de competência aos supe 

rintendentes para o desempffnho das atividades 

básicas que poderiam e/ou deveriam ser desen 

volvidas a nível regional; 

111 - Carência de recursos financeiros necessários 

ã execução dos projetos a serem executados; 

IV - Inexistência de um critério para o tratamento 

com as Superintendências Regionais de Educação 

e Cultura, visto que além de receberem dire 

trizes paralelas, e às vezes até contrárias 

11 Informações obtidas em entrevistas. 
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dos órgãos centrais, os poucos atos a elas d~ 

legados eram posteriormente revogados, passa~ 

do a seguir a terem efei tos normais", (SEC. 

s.d. p. 16). 

E interessante observar que nenhuma dessas causas a 

pontam a localização e o excesso de Superintendências como 

entraves à descentralização, como o fazia o Plano. Elas di 

zem respei to essencialmente à recursos hum'anos, financeiros 

e posturas administrativas. Desse modo, as sedes de agências 

e sub-agências permanecem nas cidades-sedes de Superintendê~ 

cias, com apenas duas excessões - criação de uma sub-agê~ 

cia em Mineiros e duas agências em Goiânia: Metropolitana e 

Regional de Goiânia,em substituição a Superintendência de 

Campinas, bairro da Capital. Totalizam assim 20 Agências e 

19 sub-agências. Todavia, as sub-agências sao subordinadas 

administrativamente às agências o que faz com que .. ·cidades 

que possuiam órgãos r~gionais autônomos, passem assim a~re 

gerem pela jurisdição de outra. 

E importante destacar, entretanto, que na regiment~ 

çao proposta, contendo, inclusive, definição de atribuições, 

nao se mencionam as sub-agências, nem como um orgao ou se 

tor das Agências. Nos documentos, elas só aparecem enquanto 

tipificadas, depois não mais se faz menção a elas. E impo~ 

sível saber então qual a diferença de atribuições entre A 

gências e Sub-agências até onde vai a jurisdição de uma e 

começa a da outra. 

Os cri térios apontados para distribuição de Agências 

e Sub-agências pelos diversos Municípios do Estado foram: 

- ser sede de SUPREC; 

estar na faixa de primeira ou segunda prioridade 

do plano de desenvolvimento do Governo IrapuanCo~ 

ta Junior - 1975/1979; 
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ser sede de Agência Fazendária (Descentralização 

Administrativa" - Documento n 9 rrr, s. d., p. 4). 

As cidades que atendiam os três requisitos recebe 

ram agências tipo "A". Oito (8) foram classificadas nesta 

faixa. As agências tipo "B" ficaram em cidades com os mesmos 

requisitos, mas que tivessem sido classificadas na segunda 

prioridade do Governo Estadual 12 
• Nas demais foram sediadas 

as Sub-agências. 

Além destes critérios, a "Proposta de Tipificação, 

das Agências de Educação e Cul tura" ci ta também o s is tema ro 

doviário federal e estadual e o número de alunos como crité 

rios para a classificação. Mas, ao se observar o número de a 

lunos de algumas agências e sub-agências, percebe-se que e 

xistem agências tipo "B" com um total de 8.520 alunos, en 

quanto que no grupo "A" de sub-agências, a de menor número 

de alunos possui 8.226. Portanto, este não de 

ve ter sido o critério principal. Provavelmente as desconh~ 

cidas prioridades estabelecidas no Plano de Governo foram as 

determinantes fundamentais, o que de certa maneira atesta o 

caráter político da escolha da sede. 

A estrutura organizacional das Agências "A" e "B" é 

a mesma, modificando apenas o quantitativo de pessoal de ca 

da grupo. Na estrutura proposta encontram-se basicamente to 

dos os órgãos que constituem o arcabouço administrativo da 

Secretaria. Elas conservam assim o caráter que se 

dar às SUPRECs, de mini-secretaria com jurisdição 

e, talvez por isto mesmo, a ausência de unidade de 

procurou 

regional 

comando 

12 Nos documentos deste período governamental que consultei, entre 
eles "Diretrizes Gerais e Setoriais da A~ão do Gove~o Irapuan 
Costa Junior - 1975/79" e seus anexos, nao encontrel esta c1as 
sificação de prioridades por localização de municípios. rgnoro~ 
portanto, a base do critério estabelecido. 
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apresentada como uma das causas da ineficiência das SUPRECs, 

também permaneça. A "Proposta" diz textualmente que as Agêg 

cias serão "subordinadas tecnicamente aos Superintendentes 

de Assuntos Educacionais, de Assuntos Culturais, de_ Apoio 

Técnico-Pedagógico e de Apoio Administrativo, e administra 

tivamente ao Secretário da Educação e Cultura", 

11 p. lI). 

(Documento 

Outro problema, que se imagina seria extinto pela 

implantação das Agências é a ausência de delegação de comp~ 

tência aos então Superintendentes. Pois bem, o documento n 9 

VII, último do conjunto elaborado sobre a Descentralização 

Administrativa da SEC, arrola as atividades a serem deleg~ 

das em 1 9 momento para as Agências. Incluídos nesta lista 

estão apenas os atos referentes à concessão de licenças vá 

rias, autorização para concorrer a cargo eletivo e salário

família. O documento frisa, no entanto, que estas atribui 

ções de competência da SEC, através da Lei 7.750 (Estatuto 

do Magistério), foram, no entanto, delegadas à Secretaria da 

Administração, visando um melhor atendimento ao servidor, 

uma vez que a SEC não tinha condições de executá-las. Cabe 

ria, então, às agências reassumirem gradativamente tais atri 

buições. Percebe-se~então, que em primeiro momento, não se 

pretendia delegar às agências nenhuma das atribuições deseg 

volvidas pelos diversos setores da Secretaria. Isto fica cl~ 

ro na observação feita pelo grupo de trabalho ao introduzir - -o documento, esclarecendo que, a excessao da primeira etapa, 

ainda não havia sido obtido do Secretário definição quanto 
-a proposta apresentada. 

A questão deve ter persistido uma vez que pela Lei 

8.654, de 18 de julho de 1979, novo período de governo, 20 

cargos de Agentes Regionais de Educação e 01 de Sub-agente, 

foram transformados em cargos de Delegados Regionais de Ed~ 

cação. Retoma-se, assim, a nomenclatura e o quantitativo a 

dotados na primeira tentativa de descentralização, conside 

rando porém, que em 1979, o Estado de Goiás já se encontra 

va dividido em 223 Municípios. 
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Não me foi possível localizar na Secretaria o estudo 

que deu origem a esta lei, mas um trabalho escrito pela Co 

ordenadoria das Delegacias 13 em dezembro de 1981, informa que 

a instalação das Delegacias obedeceu a "indicadores previ~ 

mente estudados, os quais viessem permitir uma delimitação 

de jurisdição que atendesse as peculariedades regionais ob 

servando os requisi tos: Sis tema de comunicação com a Capi tal 

e outros cen tros, o número de unidades escolares e de alunos 

a serem atendidos, condições especiais que facilitam a sua 

atuação junto ao Sistema Estadual de Educação, levando em 

conta os órgãos públicos instalados na região e disponibili 

dade de recursos humanos" (texto mimeog., 1982, p. 2). 

-O numero de Delegacias foi posteriormente elevado p~ 

ra 30, através da Lei 8.939/80. ~ bom frisar que nesta épQ 

ca por composições políticas entre grupos da antiga ARENA, 

a pasta da Secretaria de Educação possuía um novo titular. 

As atuais Delegacias foram moduladas, assim como fo 

ram tipificadas as Agências. Esta modulação fez uso das di 

retrizes já existentes para a Modulação das Unidades Escola 

res e, assim 

funcionários 

dois módulos 

como ela objetiva determinar o número ideal de 

para o seu desempenho. Ficarúm determinados 

"A" e "B", com três níveis cada um. 

A preocupação com a descentralização e com a efici 

ência parece ser uma constante na Secretaria. A cada nova 

gestão, diagnósticos são feitos com objetivo de levantar os 

problemas e suas causas e reformas administrativas são sug~ 

ridas. Nestas reformas, invariavelmente, mexem-senos órgãos 

regionais, procurando sempre atacar do mesmo modo, os mes 

mos problemas. Na verdade, as modificações implantadas nao 

passaram de alterações na denominação dos órgãos, e quando 

13 ~ . A Coordenação de Delegacias foi inStitulda pela Portaria n9 4.577/ 
80, que estabelece sua subordinação direta ao Gabinete do Secre 
tário. Obtive informações de que esta Coordenação havia sido 
criada como Coordenação de Superintendências na gestão 1971/75. 
Realmente existiu de fato este órgão, mas sem instituição legal. 
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muito na sua localização. A despeito do aumento ou diminui 

ção do número de órgãos regionais, suas sedes per~anecem ba 

sicamente nas mesmas localidades. Parece-me, então, que es 

tas reformas nada mais são do que tentativas de colorir "téc 

nicamente", ações políticas e, se se considerar que estes es 

tudos e implantações levam todo o período de uma gestão, ou 

às vezes até mais, nao conseguindo se concretizar inteira 

mente, e nas quais sao gastas grandes somas (para quase to 

das foi contratado assessoria de escritórios especializados) 

a questão assume,ainda,uma seriedade maior. 

o que se observa portanto é uma pseudo descentrali 

zaçao, onde as execuções sao encaminhadas para instâncias 

inferiores da administração. As decisões, no entanto, por se 

rem políticas, são enfeixadas nas mãos dos que detêm o PQ 

der, no caso o executivo estadual: Secretário e Governador. 

Este esquema de "descentralização centralizada" obedece as 

características do Sistema de Planejamento brasileiro insti 

tuído pelo Decreto-Lei 200/67. Em Goiás este esquema casa

se com os interesses da política local que preserva as pr~ 

ticas clientelísticas como regra do jogo. A diferença que 

se processa é que o clientelismo passa a ser desenvolvido, 

primordialmente, pelo executivo estadual, que pelas mudan 

ças operadas a nível de relação de poderes pela legislação 

após 1964 é hiper-atrofiado em relação aos outros,principal 

mente em relação aoLegislativo que tem cerceadas suas possi 

bilidades de atuação. 

A centralização do poder de decisão e com ele do pri 

vilégio de exercer o clientelismo vem em benefício de fac 

ções partidárias internas que passam portanto a disputar o 

executivo estadual e beneficiar,através dêle, 

rios políticos. Daí o desabafo de um prefeito 

atividades ligadas ã melhoria da qualidade de 

correligion~ 

do PDS: "Para 

ensino em meu 

Município, nunca contei, nem mesmo com a assessoria da SEC .. 14
• 

14 Informação obtida em entrevista. 
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1.2 - A Implantação de um Sistema de Planejamento e 

a Tentativa de Racionalizar o Setor da Educa 

~. 

Paralelamente a criação das Delegacias de Ensino, em 

1961, começa a ser implantado também na Secretaria de Educ~ 

çao. e Cultura, um sistema de planejamento. A necessidade de 

implantação de um órgão técnico de planejamento se fez sen 

tir, tanto pela adoção, até então inédita em Goiás, da pr~ 

tica de planejamento governamental l5
, como pelas imposições 

da Lei 4024/61, que ao instituir os Fundos do Ensino Primá 

rio, Médio e Superior, previa também a elaboração dos res 

pectivos planos de aplicação dos recursos a eles destinadris 

(art. 92 e parágrafos). 

Nasce então a Assessoria Técnica de Planejamento E 

ducacional, cabendo a ela a formulação de todos os programas 

educacionais. B, no entanto, sob a égide da "ideologia tec 

nocrática", difundida pelo movimento de 1964 como uma das 

tentativas de legitimar a nova ordem política imposta 16 e in 

corporada à política educacional de forma efetiva com as Re 

formas de Ensino (Lei 5.540/68 e Lei 5.692/71), queoproce~ 

so de planejamento em Goiás recebe "um novo impulso rumo a 

15 

16 

° governador Mauro Borges eleito para o período 1961-65 apresentou 
à aprovação da ~ssembléia Legislativa, ainda em novembro de 
1960, o Pfa~o d~ Ve6~~vofvim~nto Eeo~ômieo d~ Go~ 1961/ 
65~ 

Uma análise deste período de governo é feita por RABELO, F. C. E.
GOV~JU10 MauJw Bonge6: TMdiuo~a.fumo, Pfa~~jam~nto ~ Mobiliza 
ção Souaf ~m Goiá6. Dissertação de Mestrado em Ciências Po1ítI 
cas U.F.M.G~ - Belo Horizonte, 1975. 

Durmeva1 Trigueiro Mendes discute esta tese no estudo: Towand a 
Th~ony Oó EdueOvt.tonaf Pfa~M~g: Th~ Bnaziüa~ Caó~, Latim-Améri 
ca Studies Center, Michigan State University, USA, 1972. Ver es 
pecificamente: "Meias Verdades: Dos Liberais e Dos Técnocrates 
(I e Il)", estrato mimeografado, IESAE/FGV. 

Sobre a influência do processo de planejamento govel~amental no s~ 
tor da educação ver também: MOURA. L. B. O Pfan~jam~nto Gov~JU1~ 
m~ntaf ~ -6 ~LL6 ~óu:tO-6 -6obn~ o MEC - O c.a.60 bJr.aóuwo. Disserta 
ção de Mestrado, PUC, Rio de Janeiro, julho de 1975. 

j 
I , 
I 
i 
1 

I 
í 
J 



199. 

s is tema ti zação" 17. 

As diversas modificações por que tem passado o sist~ 

ma de planejamento da Secretaria e a sua instituição como ~ 

nidade setorial integrada ao Sistema Estadual de Planejameg 

to concretizada pela Lei 7.928 de 21 de março de 1975, nao 

aI teraram a posição do órgão como de assessoria di reta ao Se 

cretário, nem suas finalidades básicas. 

Responsável pelo planejamento dos serviços educacio 

nais da competência do Estado, esta Assessoria tem se incum 

bido da elaboração e execução dos planos de convênios18,co~ 

tituídos quase sempre de planos de aplicação dos recursos, 

que, via de regra, devem a ter-se aos percentuais fixados a ní 

vel de Ministério; e, do cumprimento e desenvolvimento de m~ 

canismos instituídos ou pela legislação educacional ou por 

outras vias oficiais a nível federal. São exemplos: os pl~ 

nos de a~licação do Salário Educação, do Fundo de Particip~ 

çao Estadual e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Edu 

17 

18 

Uma análise completa sobre a organização para o planejamento na 
SEC/GO, no período de 1961 a 1974, encontra-se em: Monteiro M. 
# J., Me.c.aVÚ..6mo.6 do PR..a.ne.jame.nto Educ.ac.ion.a1. BJLaú.1.e.-Úl..O: Sua 
Implantação no E.6tado de. Goiá.6. Goiânia, Editora da U.F.G.,1980, 
(Ver principalmente o capítulo 3). 

Entre os convênios firmados pela Secretaria de Educação estão: Con 
vênio MEC-INEP/UNICEF/UNESCO, a partir de 1963, através do qual 
foram construídos os Centros de Treinamento do Magistério de 
Inhumas e os Centros de Formação de Professores Primários de Mo~ 
rinhos e Catalão; os Convênios com o PREMEM (depois PREMEN) dos 
quais resultaram a construção e instalação de Escolas Polivaleg 
tes, compreendendo inclusive treinamento de pessoal docente e 
técnico-administrativo e a assistência técnica para elaboração 
do Plano Estadual de Educação no qual estão incluídos 10 rroj~ 
tos financiados pelo Convênio; e, mais recentemente, convenios 
com o PROMUNICfpIO e com o PRONASEC e PRODASEC, destinados a sub 
sidiar os Municípios na oferta do ensino de 19 grau e às esco 
las de periferias urbanas (PRODASEC). Referências ao PROMUNICI 
PIO e no PRONASEC são feitas quando da análise da Municipaliz~ 
ção do ensino, no capítulo IIr. Uma análise dos dois primeiros 
convênios citados encontra-se em Monteiro, op. cito p. 133-151. 
O papel dos Centros de Treinamento da educação em Goiás, especi 
ficamente o CTM - Inhumas é abordado por Bernardes (1983) no es 
tudo sobre a história da Supervisão em Goiás. 
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caça0; a Carta Escolar, cujo primeiro teste piloto foi rea 

lizado em Goiás e que se frustou em seu objetivo 19
; a Oper~ 

ção Escola; a elaboração do "Plano Estadual de Implantação 

da Lei n 9 5.692/71" e do Plano Estadual de Educação" e a im 

plantação dos novos currículos para o ensino de '1 9 e 29 

Graus 20
• 

A análise das atividades desenvolvidas pela AssessQ 

ria, realizada por Monteiro, mostra que somente aquelas lig~ 

das à aplicação de recursos financeiros lograram implant~ 

çao mais regular dentro da Secretaria. Este fato decorre da 

existência de verba, da vinculação do recebimento à aplic~ 

çao no percentual destinado pelo MEC e Convênios e, sobretu 

do, ao interesse da Secretaria em assegurá-los. Aliás, segu~ 

do depoimentos, um bom secretário é aquele que mais recur 

sos granjeia. A utilização destes recursos, já e, contudo, 

outro departamento. Falando sobre isto, Monteiro (1980, p. 
182) diz: "Aos planejadores caberia sugerir as alternativas, 

o que muitas vezes não ocorre porque já recebem das instân 

cias políticas a listagem pronta. E então eles passam a ter 

funções semelhantes às dos executores dos planos, ou seja, 

cumprir decisões". 

Desse modo, os órgãos de planejamento vêm suas de 

cisões técnicas preteridas pelos interesses dos políticos e, 

à estas "influências estranhas" são imputadas as deficiên 

cias do sistema educacional goiano. Para corrigir tais dis 

torções todo novo plano de governo propõe adoção de medidas 

racionais eficazes. Entre elas, modificações na política de 

pessoal, com adoção de critérios para ·recrutamento, seleção 

e enquadramento de docentes e especialistas, reestruturação 

19 

20 

Sobre isto ver: Monteiro, op. cit. p. 161-162. 

Sobre estes planos ver documentos oficiais e o já muito citado li 
vro de Monteiro. Uma análise dos currículos encontra-se em PA 
DUA, # T. S. (1980). 
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dos órgãos da Secretaria, procurando dotá-los de "dinamismo" 

na execução de suas atividades, permitindo assim uma real 

descentralização dos trabalhos. 

S com este espírito que também os órgãos de planej~ 

mento vem sofrendo alterações em sua estrutura mas, assimco 

mo as Delegacias de Ensino, estas alteraçeos se constituíram 

essencialmente de mudanças na denominação do órgão,muito e~ 

bora suas atribuições permanecessem basicamente as mesmas -

elaboração de programas mormente relacionados ã aplicação de 

verbas de convênios e outros mecanismos financeiros, respei 

tados os interesses do executivo (Secretário e Governador); 

e,de subdivisões internas, com a criação de Divisões, Comi~ 

soes e Coordenações, o que veio a gerar, em determinados mo 

mentos, uma duplicidade de órgãos de planejamento, dificul 

tando a realização de suas atividades 21 
.• 

Dentre estas subdivisões, interessa-me destacar a 

criação em 1966 (Decreto n 9 27 de 17/01/1966), da Comissão 

Executiva do Plano Nacional de Educação em Goiás COPLAN, 

encarregada do repasse das verbas de convênios e demais me 

canismos financeiros e da distribuição de equipamentos e de 

material de consumo, permanente e didático para os órgãos da 

Secretaria e para toda a rede escolar estadual. 

Por suas atribuições a COPLAN (posteriormente CECON 

e atualmente NUREX 22
) acaba por transformar-se num dos ór 

gãos mais cobiçados dentro da Secretaria. Metamorfoseada nu 

21 Sobre a estruturação do Setor de Planejamento da SEC ver: Monteiro, 
op. cito p. 160/163. Para estrutura mais atual, após sua inco! 
poração ao sistema de planejamento goiano (brasileiro) ver docu 
mentos da COPLASE. 

~ . A transformação em CECON (Comissão Executiva de Convênios da SEC) 
se deu com o Decreto 281 de 22.11.1972. Com a implantação da 
Coordenadoria de Planejamento Setorial - COPLASE, (Decreto n9 

861/76), transforma-se no Núcleo de Recursos Extraordinários 
NUREX - daquele órgão. 
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ma espécie de "proprietária" dos principais recursos da SEC, 

como a caracteriza Monteiro, a COPLAN (atualmente NURE~ de~ 

taca-se como um dos órgãos mais assediados pelo pessoal da 

educação, o que lhe abre uma arena política própria. Através 

da distribuição de verbas e demais recursos, principalmente 

os de consumo e os didáticos que não são MUito controlados por 

convênios ou planos de aplicação, realiza-se o jogo políti 

co, favorecendo regiões, escolas ou órgãos pelos interesses 

que podem representar. A distribuição dos recursos toma en 

tão a forma de distribuição de_ "favores", e como favor so 

se presta a amigos, Municípios da oposição ou mesmo da si tua 

ção, cujos políticos rivalizam-se com a facção do governo, 

e, até mesmo escolas,cujo diretor possui inexpressividadep~ 

lítica, padecem de recursos básicos. Parece portanto, que 

não só existe vinculação entre distribuição e interesses po 

líticos do governo ou setores do governo, como também uma 

intermediação dos políticos (deputados, de forma geral) nes 

ta distribuição. 

1.3 - O Conselho Estadual de Educação 

Um outro órgão que por suas finalidades ecaracterís 

ticas deve ser analisado é o Conselho Estadual de Educação. 
-Muito pouco, porem, te~-se a dizer sobre ele. 

Os Conselhos de Educação foram instituídos pela Lei 

4024/61, no título IV "Da Administração do Ensino", que es 

pecifica a constituição e as atribuições do Conselho Fede 

ral de Educação e prevê a organização de Conselho Estaduais 

de Educação através de leis específicas. 

Através da Lei n 9 4.009 de 17 de maio de 1962 foi 

criado o Conselho Estadu,al de Educação de Goiás. Uma de suas 

primeiras atribuições foi a elaboração de seu Regimento, a 

provado pelo Decreto n 9 43 de 02 de abril de 1963 e co proj~ 

to do Sistema Estadual de Ensino, para o qual foi constituí 

do uma Comissão composta, também, de pessoal da SECo 
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Pelo Regimento, o Conselho ficou constituído de 12 

membros, nomeados por um mandato de quatro anos, renovável 

dois terços de dois em dois anos e permitida a recondução 

por uma vez. Em 1974, entretanto, a Assembléia Legislativa 

aprovou a Lei n 9 7.821, que pelo seu artigo 1 9 permite a r~ 

condução do mandato por mais de uma vez, conferindo assim c~ 

ráter praticamente vitalício ao mandato de Conselheiro. 

Além disso, o Conselho que deveria se caracterizar 

como órgão soberano, responsável pela legislação e regulame!! 

tação do ensino no Estado, passa em 1967, com a Lein 9 6.730 

que estrutura a SEC, a subordinar-se diretamente ao titular 

da Pasta da Educação, posição em que se encontra até hoje. 

Esta subordinação administrativa é também uma subordinação 

política. Os membros do Conselho são pessoas indicadas pelo 

Secretário e nomeadas pelo Governador, fazendo com que um 

mandato de Conselheiro passe, como todos os cargos de chefia 

e direção, a se constituir em "caTgo de confiança" do Secr~ 

tário, cuj o único cri tério para a indicação é o po 1 Ít ico-par 

tidário. Na realidade essa dupla subordinação tem a finalid~ 

de de preservar o controle das decisões na pessoa do Secre 

tário. 

Por outro lado, o CEE, nao conseguiu se estru 

turar convenientemente. A excessão dos Conselheiros, o Cons~ 

lho não possui um corpo de funcionários próprios, contando 

apenas com alguns poucos, cedidos pela Secretaria de Educa 

ção. Isto também tem lhe impedido desempenhar a contento mui 

tas de suas funções, restringindo-se à fixação de normas s~ 

bre currículos de cursos e para autorização, funcionamento 

e inspeção de estabelecimentos de 1 9 e 29 graus, respei tados 

as normas e diretrizes do CEE, e, à aprovação dos pl~ , 
nos de aplicação de recursos, das tabelas de anuidade de es 

tabelecimentos particulares e dos regimentos e estatutos dos 

estabelecimentos de ensinos sujeitos a jurisdição estadual. 

Todas estas distorções comprometem a autonomia do 

Conselho,transformando-o em mero apêndice da Secretaria de 
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Educação. De fato sua atuação tem sido ã sombra da Secreta 

ria. A época em que se viu mais acumulado de serviços foi no i 

nício da década de 70, quando além de regulamentar as novas 

normas fixadas pela Lei 5.692/71, teve que apreciar regime~ 

tos. Os currículos para escolas estaduais entretanto, 

ram a cargo da Comissão de Currículo da Secretaria. Na 

lidade o Conselho apenas ratifica as decisões tomadas a 

fica 

rea .. 
nl 

vel de Secretaria. Sua posição secundária se manifesta, in 

clusive, em sua organização administrativa. Enquanto a Secr~ 

taria vem sofrendo reformas constantes, o CEE, além de 

não possuir um corpo de funcionários, mantém sua estrutura 

inicial e não tem autonomia orçamentária. 

Esta análise mostra que as constantes modificações 

na organização administrativa da Secretaria sempre tiveram 

a justificá-las, argumentos técnicos. A concretização entre 

tanto se dá sob os auspícios dos interesses políticos em que 

se assentam. Na realidade, todas as modificações serviram a 
-penas para acomodar e facilitar canais políticos 

rios ã um processo eleitoreiro. 

necessa 

Se a organização e política, o tratamento deferido 

ao pessoal o e ainda mais. Como ele se desencadeou neste p~ 

ríodo, é o que passo a discutir agora. 

2. A POLrTICA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO 

Entre os pontos de estrangulamento apontados sempre 

nas análises oficiais sobre a Secretaria de Educação encon 

tram-se afirmações como: 

elevados índices de leigos no exercício do magist~ 

rio (O "Plano de Desenvolvimento Econômico de Goi 

ás - 1961/65" aponta a cifra de 70% de leigos só 

no ensino primário (Vol. 11 p. 68) e o documento 

"Diretrizes Gerais e S~toriais da Ação do Governo 

Irapuan Costa Junior (1975-1979)" fala em mais de 
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75%, havendo regloes em que o percentual de leigos 

atinge 90%, só nas quatro primeiras séries do en 

sino de 1 9 grau. (p. 77). 

- inexistência de critérios de seleção de pessoal; 

- desvio de função; 

- baixos níveis salariais 23
• 

Medidas destinadas a habilitar o pessoal docente se~ 

pre aparecem em contrapartida a essas constatações, sendo 

as mais comuns a disseminação de cursos normais, oferecimen 

to de vários tipos de curso de aperfeiçoamento e melhor uti 

lização dos Centros de Treinamento, criados em 1963, em ra 

zão destes mesmos problemas. 

Entretanto, é somente com a Reforma do Ensino de 1 9 

e 2 9 graus que começam a surgir as proposições mais ousadas 

para combate à situação descrita. 

o Plano Estadual de Educação 1974/77 fala em insti 

tucionalizar o Estatuto do Magistério como instrumento ca 

paz de corrigir as distorções e, dentre as diretrizes seto 

riais para o período governamental de 1975/79 encontram-se 

entre outras: "levantamento das reais necessidades dos qu~ 

dros docentes, de especialistas e administrativos" e "elabo 

ração de legislação adequadas à admissão e remuneração de 

pessoal" (SEC, 1977, p. 125). 

Neste item serao discutidos o processo de implant~ 

ção do Estatuto e a adoção do sistema de módulos para as e~ 

colas da rede estadual, já que se sobressaíram como as medi 

23 A análise do capítulo 111 atesta a precária situação do corpo 
cente do Estado de Goiás. 
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das de maior repercussao adotadas no período, em relação 

política de pessoal. Não se pode falar em política de 

, 
a 

pe~ 

soaI sem se falar em remuneração. Fechando o círculo, então, 

será analisada a política salarial da Secretaria. 

2.1 - O Estatuto do Magistério 

A elaboração e implantação do Estatuto do Magistério 

foi uma imposição do MEC aos sistemas de ensino estaduais 

como condição para recebimento das cotas dos fundos federais 

e liberação das verbas de convênios. Es ta exi2"ência visava ao 

cumprimento do artigo 36 da Lei 5.692/7lqueestabelece: "Em 

cada sistema de ensino haverá um estatuto que estruture a 

carreira do magistério de 1 9 e 29 graus, com acessos grad~ 

ais e sucessivos, regulamentando as disposições específicas 

da presente Lei e complementando-as no quadro da organi zação 

própria do sistema". 

O primeiro Estatuto do Magistério em Goiás foi ins 

tituÍdo pela Lei n 9 7.750 de 20 de novembro de 1973, que na 

realidade não chegou a vigorar 24 
• Em 1978, pela Lei n 9 8.400 

é legalizado o atual Estatuto. Oficialmente, não foi apr~ 

sentada nenhuma justificativa para a não implantação do pri 

meiro. Acredita-se, porém, que interferências político-admi 

nistrativas impediram sua adoção, pois: apesar de alguns a~ 

pectos discutíveis, a Lei 7.750/73 trouxe inovações que for 

taleciam a classe do magistério. 

Dentre estas inovações destacam-se os critérios es 

tabelecidos para efeito de vencimentos. Pelo artigo 139 o 

vencimento seria fixado tendo em vista a maior qualificação, 

a especialização, o tempo de serviço e a interiorização. Em 

24 Obtive informações da existência de um Estatuto do Magistério na 
gestão do Sr. Jarmund Nasser na SEC (1967-1969). No entanto, na 
da consegui apurar a respeito. 
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relação a qualificação, ela seria independente do grau ou 

s~rie escolar em que o çcupante do cargo de Magist~rio atu~ 

se. Assim um professor das s~ries iniciais de 1 9 grau teria 

remuneração idêntica a um outro de 2 9 grau desde que com a 

mesma qualificação e carga horária. A classificação do pr~ 

fessor nos oito níveis previstos da carreira prender-se-ia~ 

penas ao seu nível de qualificação, sem vÍnculá-la à área de 

atuação, o que na realidade valorizava e incentivavaomagi~ 

t~rio primário. Esta medida visava, segundo a equipe respog 

sável pela elaboração do Estatuto, evitar o êxodo de profi~ 

sionais qualificados das s~ries iniciais de ensino, conside 

rando-se sua importância e problemática na estrutura sócio

educacional brasileira e goiana. 

Ainda dentro da qualificação, o Estatuto nao dife 

renciava,quanto a vencimentos, o professor e o especialista 

com um mesmo nível de qualificação. A diferença de paridade 

de vencimentos seria decorrente apenas da diferença de carga 

horária. 

Para efeito de uma política salarial de interioriza 

çao, o Estado foi dividido em quatro regiões, especificados 

os Municípios de cada uma delas. Para cada região, o salário 

dos professores ou especialistas seria acrescido de uma pe~ 

centagem variável entre 5% a 15%, sendo que quanto mais dis 

tante e atrasada a região, mais elevada a percentagem. Pro 

curava-se assim, preservar e encaminhar profissionais habi 

litados para as regiões mais carentes, evitando sua concen 

tração apenas na Capital e cidades próximas. 

o Estatuto estabelecia tamb~m o concurso público de 

provas ou de provas e títulos para provimento dos cargos do 

Quadro Onico do Magist~rio. Quanto ao provimento de cargos 

de direção de órgãos administrativos e t~cnicos, preservav~ 

se o privil~gio nas mãos do Chefe do Poder Executivo, mas 

estabelecia-se como requisitos,a serem preenchidos pelos 

candidatos, qualificação em nível superior e cinco anos de 
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exercício de cargo do magistério. Estas medidas restringiam 

a utilização desses cargos como instrumentos da política de 

compromissos. 

De um modo geral, portanto, este primeiro Estatuto 

continha mecanismos que imprimiam maior valorização a car 

reira do Magistério, fortalecendo a classe e criando alguns 

entraves ao exercício da política clientelÍstica neste se 

tor da educação. Inexplicavelmente, contudo, após aprovaçao 

da Assembléia e transformação em Lei, em novembro de 1973, 

o Estatuto foi abandonado. Passou a existir então, em Goiás, 

um Estatuto de direito, mas não de fato. Para efeito de a 

presentação oficial e cumprimento das determinações 

regulamentou-se a Carreira do Magistério, mas esta 

legais, 

regul~ 

Tal mentação nao se concretizou numa implantação efetiva. 

situação perdurou até 1978 quando foi aprovado o novo Esta 

tuto e iniciada sua implantação. 

o Estatuto em vigor tem sido objeto de críticas de 

entidades de classes como o Centro dos Professores de Goiás 

(CPG); a Associação dos Orientadores Educacionais de Goiás 

(AOEGO) e Associação dos Supervisores Educacionais de Goiás 

(ASSUEGO); das Universidades, através dos Departamentos e F~ 

culdade de Educação; e, até mesmo de pessoas da Secretaria 

de Educação, estes de forma mais velada. A crítica dos pr~ 

fessores consistiu na publicação de um artigo (1979) anali 

sando o Estatuto. O CPG, por sua vez, desencadeou uma camp~ 

nha contra o enquadramento dos professores neste Estatutoe, 

incluiu sempre, na pauta de reivindicação da entidade, a e 

laboração de um novo Estatuto, ouvido os professores. Após 

ter sido sistematicamente descartada, o Governo (PMDB) no 

meou em 1983 uma comissão composta de professores (CPG) e 

pessoal da SE para elaboração de um novo Estatuto. Já pro~ 

to, este Estatuto, até final de 1983, ainda não havia sido 

enviado à aprovação da Assembléia Legislativa. 

A Lei 8.400/78 extingue todos os benefícios propo~ 
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tos pela 7.750/73. O vencimento, por exemplo, passa a ser fi:. 

xado, tendo em vista: o mercado de trabalho, o esforço re 

querido, a responsabilidade, os encargos especiais, a quali:. 

fi cação especial e a regência de classe. Estes critérios, 

além de muito amplos, são bastante subjetivos, favorecem os 

cargos técnicos e comissionados em detrimento do de profe~ 

sor propriamente di to e, principalmente, justificam as baixos 

níveis salariais do magistério goiano. O critério mercado de 

trabalho, por exemplo, dependendo do modo como for conside 

rado, pode se reverter numa perigosa arma contra a valoriza 

ção salarial dos cargos de Magistério. 

A Secretaria de Educação é, dos órgãos da administr~ 

çao centralizada, o que possui o maior número de funcioná 

rios, com tendência sempre a aumentar, uma vez que nao exis 

te uma política rígida e criteriosa de contrataçã0 25
• Para 

se ter uma idéia desta progressão, em 1970, segundo o Censo 

dos Servidores Públicos do Estado de Goiás, 61,91% dos fun 

cionários do Estado estavam lotados na Secretaria de Educa 

ção. Em 1975, esta percentagem já era de 70,6%. Proporcional 

mente, porém, a despesa com pessoal é uma das menores do Es 

tado. O mesmo Censo informa que apenas 33,6% da despesa g~ 

ral com pessoal cabia ã, então, SEC. A Secretaria da Fazenda 

na mesma época possuía 7,88% do pessoal do Estado e partici:. 

pava em 31,7% na despesa com pessoal. O baixo nível salari 

aI é, entretanto, oficiosamente justificado pelo grande nu 

mero de funcionários. Se se tomar mercado de trabalho por 

este ângulo, a tendência será, portanto, de acentuar o valor 

decrescente dos salários do pessoal da Educação. 

Uma outra possibilidade, seria considerar para efei 

to de cálculo do salário, os salários pagos às diversas ca 

~. O último concurso para admissão de professores em Goiás se deu em 
1969. Os aprovados, com poucas excessões, não foram, entretanto, 
contratados pela Secretaria. 
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tegorias do pessoal do Magistério, por outras entidades 

mantenedoras. Considerando-se a participação praticamenten~ 

la da esfera federal no ensino de 1 9 e 29 graus, no Estado, 

resta na rede pública, apenas as Prefeituras. A situação O! 
çamentária dos Municípios goianos é, como já vista, bastan 

te precária, com raríssimas excessões, sendo necessárias, i~ 

clusive, subvenções federais e estaduais para que os Munici 

pios possam,muitas vezes, cumprir com sua parte na divisão 

das responsabilidades para com a administração do ensino.S~ 

bram,assim, como padrão para comparação em mercado, os sali 

rios pagos pela rede particular e, quando o caso, pelas Uni 

versidades. Em 1978, os valores salariais fixados pela Lei 

8.401, que acompanhou o Estatuto, eram, entretanto, bastan 

te inferiores aos das escolas particulares e aos da Univer 

sidade. Por exemplo, enquanto no Estado um Professor AD-l, 

categoria correspondente ao normalista, percebia um salário 

de Cr$ 1.582,00 por 24 horas semanais, as escolas particula 

res pagavam cerca de Cr$ 3.500,00 para a mesma classe de pr~ 

fessor, com 20 horas semanais. No Estado, um Especialista 

EE-4, com qualificação de Mestre ou Doutor, tinha um salá 

rio fixado em Cr$ .10.180,00, por 40 horas semanais. A UFG 

na mesma época, pagava salários variando entre Cr$23.l05,00 

a Cr% 35.139,00, para pessoal com o mesmo grau de qualific~ 

ção (Duarte et alii, 1979, p. 262). A tendência tem sido? no 

mínimo, de se manter esta diferença e, novamente se justifi 

car o desnível dos salários do Estado em relação aos do "mer 

cado", pelo montante total da folha de pagamento. Em outras 

palavras, o Estado não tem condições de manter salários em 

paridade com os do "mercado" porque seu quantitativo de pe~ 

soaI é maior. Portanto, a ampli tude do "mercado de trabalho", 

ou a capacidade de absorção pelo o Estado coloca-se"novame~ 

te, como condicionante dos níveis inferiores e insignifica~ 

tes de salários. 

Os outros cri térios são também bastante amplos e sem 

nenhuma especificação dos mecanismos que os definiriam. Co 

mo se medir ou comparar esforços? Como afirmar que um cargo 
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de Direção exige mais esforço do que uma sala de 40, 50 cri 

anças como problemas diversos de aprendizagem? O que são en 

cargos especiais? Qual a responsabilidade de um técnico? E 

de um Professor? 

Concretamente, o Estatuto apresenta um elenco degr~ 

tificações a serem concedidas. São elas: Gratificação Adi 

cional, que se constitui em 6% sobre o vencimento por quiQ 

quênio de serviço público, aliás o único dispositivo estat~ 

tário que valoriza o tempo de serviço; Gratificação de Fun 

ção, a ser concedida aos encargos de chefia e direção de U 

nidades Escolares de 1 9 Grau, que não justifiquem a criação 

do cargo público. Para esta, não se especifica a percent~ 

gem, o que possibilita sua arbitragem de acordo com os inte 

resses do Secretário. Gratificação pela elaboração ou exec~ 

ção de trabalhos técnicos ou científicos, a ser arbitrada 

pelo Governador, ã vista de parecer do Titular da Pasta da 

Educação e Cultura, o que a torna dependente de julgamentos 

subjetivos; Gratificação de Titularidade devida em razão do 

aprimoramento de qualificação, calculada sobre o vencimento 

do cargo do servidor, sendo 2 % para um total de 360 horas de 

curso e 3% para 720 horas. A insignificância das porcent~ 

gens, descaracteriza por si a importância da gratificação. 

Finalmente o Estatuto prevê também uma Gratificação especi 

aI a ser concedida aos diretores de escolas, numa percent~ 

gem variando de acordo com o Módulo da Escola, entre 5% a 

40%. 

Além des tas gratificações, .. há una Portarja' ue 
Secretário de Educação estabelecendo uma gratificação para 

professores em regência de classe. Esta portaria, se por um 

lado atende a esta especificação do Estatuto, o fato de ter 

sido baixada prende-se muito à necessidade de incentivar a 

permanência do professor em sala de aula, diminuindo-se o nú 

mero de profissionaís em desvio de função, uma caracterÍsti 

ca marcante da Secretaria. Este incentivo, entretanto, so a 

tinge o pessoal menos qualificado, considerando-se que as 
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gratificações por cargos de direção, coordenação de progr~ 

mas especiais e convênios são superiores ã gratificação de 

sala de aula, chegando, no caso de alguns convênios, a se 

emparelhar com o salário. 

Não é pois pelo aspecto dos vencimentos que o Esta 

tuto se apresenta como um instrumento de fortalecimento da 

classe. Ao contrário, a política nele fixada não beneficia 

os professores, podendo ser utilizada, inclusive como empeci 

lho ã luta pela valorização salarial, uma vez que os crité 

rios por ele estabelecidos não só fortalecem-os argumentos 

já tradicionais do Estado, como propiciam condições para um 

arbitramento salarial favorecendo determinados "grupos", de!!. 

tro do Magistério. 

Acompanhando a Lei 8.400 foi sancionada a Lei 8.401 

que dispõe sobre o sistema de classificação de cargos do Ma 

gistério Público e sua remuneração. Por esta Lei ficam ins 

tituídos o Quadro Onico do Magistério (QUM) , o Quadro Supl~ 

mentar (QSM) e o Quadro Transi tório (QTM). O Suplementar e o 

Transitório são apenas quadros provisórios, que desaparece 

riam com o enquadramento de todos os profissionais no QUM. 

Ao QTM correspondem os grupos ocupacionais do Magistério 

constantes do Anexo I da Lei 6.725/67 e os regidos pela 

CLT ,ocupantes de empregos de igual denominação, antes de 

optarem pelo atual Estatuto. No QSM seriam enquadrados to 

dos aqueles que ao optarem pelo regime do Estatuto, nao te 

nham qualificação suficiente para ingresso no QUM. 

Para os Quadro Suplementar e Onico são definidos tam 

bém, em anexo, os quantitativos para cada classe, os níveis 

salariais,a qualificação necessária, a área de atuação e as 

possibilidades de promoção e acesso. Nestas definições se 

ensejam alguns dos pontos mais discutíveis do Estatuto. 

A iniciar pelos quantitativos de Docentes observa

se que, enquanto o quantitativo total para o grupo "Ativida 
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des Docentes" do quadro único corresponde a 13.160 vagas, so 

para "Professor Assistente" nível "A" do QSM, classe em que 

se enquadram aqueles com qualificação mínima correspondente 

à 4ª série do 1 9 grau, foram criadas 12.315 vagas. O quanti 

tativo total de vagas criadas para o Grupo "Atividades Do 

centes Auxiliares" do QSM é de 21.586. 

Ao que parece, a fixação destes quantitativos nao o 

bedeceu a nenhuma análise mais rigorosa, sendo feita de for 

ma bastante arbitrária. Em nenhum momento ou documento en 

contram-se explicações para os números fixados. Percebe-se, 

inclusive, pelo montante de pessoas j á enquadradas até 1981, 

que sao para aquelas classes de maior número de vagas que 

se encontram o menor número de enquadramento. A única exces 

são observada no QSM é em relação ao Professor Assistente, 

nível C. Esta classe se refere àqueles que, qualificados a 

nível de 2 9 grau completo, têm direito de lecionar nas sé 

ries finais do 1 9 grau e no 2 9 grau. Muitosnorma1istas, mo~ 

mente os do interior, optaram por enquadrar-se nesta classe, 

visto que sob todos os aspectos ela se apresenta mais vanta 

josa. A remuneração é superior a de AD 1, classe que lhes 

corresponderia no QUM e, ficam-lhes ainda assegurados tanto 

o direi to de trabalho em níveis de ensino mais elevados, qua~ 

to o de optarem pela carga horária, respeitados os mínimos 

e máximos estabelecidos no Estatuto. 

Para o grupo ocupacional "AD" do QUM restam apenas 

2.755 vagas a serem preenchidas e, segundo a Comissão encar 

regada da implantação do Estatuto, estima-se que nem 50% dos 

professores em exercício haviam sido enquadrados até 1981. 

Por aí se observa que o QUM j amais terá condições de absor 

ver todos os professores em exercício no Estado, no momento 

e, principalmente em futuro próximo, uma vez que nao se pr~ 

ve nenhum mecanismo de aumento destes quantitativos o que 

confere, portanto, ao Suplementar, caráter de quadro perm~ 

nente. Este caráter é reforçado por outras medidas que jus 

tificam e tornam necessária a preservação do Quadro Supl~ 

mentar. 
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Enquanto para ingresso no QUM sao exigidos qua1ifi 

cações específicas em cursos ligados ã educação (normal ou 

habilitação em Magistério e Licenciaturas) e, para primeira 

investidura, aprovação em concurso público de provas e tít~ 

los; no QSM é facultado o ingresso, para as mesmas áreas de 

atuação, de pessoas com qualificação mínima correspondente 

ao antigo ensino primário ã qualificação obtida em qualquer 

curso de 2 9 grau completo. A admissão, segundo a Lei 8.401, 

se fará "em caráter precário, por ato ou mediante autoriza 

ção do Governador do Estado, para suprir a deficiência de 

elementos qualificados nas várias unidades escolares da re 

de oficial, independentemente das exigências constantes do 

Capítulo 11 do Título 11 do Estatuto do Magistério Público 

Estadual" (Art. 15 § 2 9 ). 

A se considerar os quantitativos estabelecidos, nao 

importa o número de pessoas qualificadas no Estado, "a defi 

ciência de elementos qualificados" se perpetuará. Deste mo 

do, este dispositivo veio apenas assegurar a legalidade de 

uma prática tradicional na Secretaria de Educação, que, ao 

facilitar o processo de admissão, cria, através dele, canais 

para o exercício de uma política clientelística, gerando ví.!! 

culos de dependência altamente rentáveis num processo elei 

torei ro. Não é à toa, pois, que a Secretaria de Educação, se 

apresenta como o maior órgão empregatício do Estado. Esta 

contradição aparente entre o baixo salário da Secretaria e 

a sua posição de cabide" de emprêgo é inteligível, entretanto, 

dentro da estrutura produtiva do Estado discutidas na lê- pa!. 

te deste trabalho, onde o serviço Público é uma importante 

fonte de emprego. Um mercado de trabalho restrito, concentra 

do na agro-pecuária e uma força de trabalho crescente e des 

qualificada geram um elevado índice de desemprego e subem 

prego. Uma função no Estado, princi~almente quando esta fu.!! 

ção não exige qua1ificação,é sempre uma garantia de traba 

lho. Esta situação é largamente utilizada pelos políticos em 

benefício próprio. Um ex-deputado declarou a mim que a soli 

citação por escola, feita por políticos, para um reduto e 
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1eitora1, liga-se mais às possibilidades de emprego que ela 

vai gerar (e consequentemente em cima disto,faturamentos p~ 

líticos), que ao número de novas vagas que podem vir a ser 
criadas. 

o quantitativo estabelecido para a classe de especi~ 

listas é ainda mais ridículo. No QSM não foram previstos e~ 

pecialistas. Lotaram ali como Assistente Pedagógico, apenas 

os Supervisores formados a nível de 29 graus, pelo Centro 

de Treinamento de Inhumas. Esta discriminação descontentou 

mui to a estes profissionais, que desde a década de 60 são os 

Supervisores atuantes nas escolas primárias do Estado.Entr~ 

tanto, sua colocação no QUM se torna impossível uma vez que 

pelo Estatuto, cargo técnico ou científico é "aquele para cu 

jo provimento se exija habilitação em curso legalmente clas 

sificado como de nível de ensino superior" (art. 189 § 29 ). 

~ pois, o nível de escolaridade de quem preenche as funções 

e nao as atribuições, que conferem ao cargo o caráter técni 

co. Isto vai contra até mesmo o sentido profissionalizante 

dado à política educacional brasileira, principalmente com 

a Lei 5.692/71. Mas, voltando aos quantitativos, o número de 

vagas estabelecidos para todos os cargos do grupo de Especi~ 

listas é bem inferior ao número de escolas existentes no Es 

tado. Para Administradores Escolares por exemplo, de nível 

EE 1 e EE 2, os únicos níveis com áreas de atuação em unida 

des escolares, há um total de 110 vagas para escolas, em 

1978. O artigo 182 do Estatuto reza entretanto, que, "a di 

reçao das unidades escolares será pnivativa de e~pe~iali~ 

ta~ em edu.~aç.ãa, habilitada~ na 6aJtma da lei" (grifos meus) . 

Pelos quantitativos, observa-se que este dispositivo foi co 

locado para não ser cumprido. Aliás, o próprio Estatuto, já 

abre possibilidades de excessão quando reza no art. 264: "En 

quanto persistir a deficiência de profissionais legalmente 

habilitados, as funções de Diretor e Vice-Diretor de unida 

des escolares poderão ser exercidas por professores com, o 

mínimo de 1 (um) ano de docência, desde que habilitados p~ 

ra o mesmo grau escolar". Na realidade, o problema da defi 

ciência, aqui também, é muito mais um problema de absorção e 
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aproveitamento do profissional do que uma questão de numero 

de pessoal qualificado. O cargo de direção de escolas e de 

nomeação privativa do Secretário de Educação, pois é consi 

derado "função de confiança". A eleição para Diretores tem 

se constituído inclusive numa reivindicação constante e,até 

hoje, estéril. do movimento dos professores do Estado. 

Além da questão dos quanti tativos insuficientes à me 

dida que se aumentam as exigências de qualificação, diminui 

significativamente o número de vagas. Assim, se para Admi 

1---'----) nistradores Escolares - EE 1 -, com formação em nível sup~ 

rio r de Curta Duração sao previstas 60 vagas, para EE 2 (D~ 

ração Plena) são 50, EE 3 (a nível de especialização e exp~ 

riência mínima de 3 anos na área de educação - aliás o úni 

co nível que exige na qualificação, experiência profissional) 

10 e EE-4 (a nível de mestrado ou Doutorado) 5. Ressalta-se, 

aqui, que apenas para a classe dos "planejadores 

nais" , os quantitativos aparecem mais generosos. 

educacio 

Corno parte dos "Quadros do Magistério", vêm determi 

nadas também as áreas em que cada nível de professor e esp~ 

cialistas deverá atuar. Há aí urna estreita vinculação entre 

o nível de qualificação e o local de atuação. Assim, o pr~ 

fessor habilitado em licenciatura plena ensina a partir da 

5ª série e no 29 grau. O especialista habilitado em cursos 

de duração plena tem possibilidade de escolher entre as Uni 

dades Escolares e órgãos da Secretaria. Os de nível EE 3 e 

EE 4, entretanto, atuam exclusivamente nos órgãos burocráti 

coso Há portanto, urna nítida divisão de trabalho, cabendo às 

escolas e, dentre elas, às antigas séries primárias, aqueles 

com "menor formação intelectual". Nega-se ao professor, in 

clusive, o direito de se aperfeiçoar. Qualificação signifi 

ca não só promoçao na carreira, é também urna promoçao de 

"função". Assim, à medida em que se habilita em níveis sup~ 

riore's, a ele são destinados trabalhos "menos artezanais" , 

até que, após um curso qualquer em nível de pós-graduação, 

latu ou strictu-senso, ele se metamorfoseia de professor em 
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"especialista" e se unge para o desempenho das funções buro 

cráticas do sistema. 

A discriminação contra a escola e, dentro dela, co~ 

tra as séries iniciais evidencia-se não só na lotação do pe~ 

soaI. Os salários inferiores, justificados pela qualific~ 

ção inferior, e a jornada de trabalho a que está submetido 

o professor são outros mecanismos deste processo. 

Pelo Estatuto, as jornadas de trabalho semanal pode 

rao ser de: 

I - 14 (quatorze) horas aula; 

11 - 24 (vinte e quatro) horas, sendo 22 (vinte e 

duas) horas-aula e 2 (duas) horas-atividades; 

111 - 22 (vinte e duas) horas, sendo 20 (vinte) ho 

ras-aula e 2 (duas) horas-atividade; cumpridas 

preferencialmente em um só turno; 

IV - 36 (trinta e seis) horas, sendo 33 (trinta e 

tr~s) horas-aula e 3 (tr~s) horas-atividade~. 

cumpridas preferencialmente na mesma unidade 

escolar, e 

V - 44 (quarenta e quatro) horas, sendo 40 (qu~ 

renta) horas-aula e 4 (quatro) horas-atividade. 

Para os professores de l~ e 4~ série será adotada a 

jornada de 24 horas. Os demais terão condições de optar, se~ 

do que a de 44 horas é colocada como de caráter excepcional 

a ser adotada quando se comprovar car~ncia de pessoal. 

As horas dedicadas às atividades sao insignificag 

tes e insuficientes até mesmo à mera preparação de aulas.Uma 

comun~cação apresentada pelos professores do Departamento de 
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Administração da Faculdade de Educação, UFG, no I Semi 

nário sobre Licenciaturas, em 1980, faz uma análise das con 

dições de exercício do Magistério em Goiás e demonstra como 

as jornadas de trabalho estabelecidas no Estatuto e os salá 

rios correspondentes são, atualmente, condicionantes cen 

trais do nível de qualidade de ensino, impedindo inclusive 

detectar até que ponto o nível de qualificação do professor 

interfere no processo. 

Cito aqui alguns dos exemplos apresentados, que to 

maram para efeito de cálculo a jornada de 44 horas já que, 

apesar de apresentada como excessao, se constitui na regra 

cumprida pelo professorado estadual em Goiás. O baixo ní 

vel salarial leva a opção pela carga horária máxima, como 

condição de sobrevivência. Assim, tem-se que um professor 

com 44 horas semanais, de disciplinas que na grade curricu 

lar oficial é ministrada uma vez por semana (caso de Moral 

e Cívica) terá que lecionar em 40 turmas, correspondendo a 

um número aproximado de 2.200 alunos. As 4 horas que lhe são 

devidas por atividade, mal dão para o cumprimento das exigê~ 

cias burocráticas de preenchimento de diários e lançamento 

de notas. Um professor com 7 turmas, caso dos professores de 

Língua Portuguesa, com aproximadamente 350 alunos, para cum 

prir o mínimo estabelecido pelo Estado, de dar 3 notas por 

bimestre, sendo uma delas de redação, teria que dedicar, no 

mínimo 12 horas diárias de trabalho, perfazendo um total mí 

nimo de 70 horas na semana, sendo mal remunerado, no entan 

to, por apenas 44 horas. 

O professor "primário" AD 1 ou Assistente "A" rece 

be apenas por duas horas semanais para corrigir cadernos, 

provas, elaborar exercícios e preparar aulas diárias de qu~ 

tro horas de duração. Isto sem se considerar que seu salá 

rio é o mais baixo entre os do magistério estadual e que, a 

tabela de vencimentos? que acompanhou a Lei 8.401, estabele 

cia um vencimento mensal inferior ao salário mínimo 

nal na época, início de 1979. 
regi~ 
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Apesar de superiores aos salários da ca tegoria de d~ 

centes, os vencimentos dos especialistas são também irrisó 

rios e bem abaixo dos salários pagos a profissionais com a 

mesma qualificação por outras entidades em Goiás, como já 

colocado anteriormente. Assim, ao mesmo tempo em que o Esta 

tu to cultua a titularidade, inclusive discriminando área de 

atuação pelo nível de qualificação, contraditoriamente est~ 

belece salários inferiores aos do mercado, gratificações i! 

risórias (2% para um total de 360 horas de curso e 3% para 

um total de 720 horas) pelo aprimoramento da qualificação e 

se descompromete com aproveitamento do pessoal titulado, co~ 

siderando-se os quantitativos estabelecidos. Percebe-se en 

tão, que nao há interesse do governo em desenvolver uma efe 

tiva política de qualificação e melhoramento de pessoal. 

À competência, cultivada ideologicamente sob o âng~ 

lo da titularidade e da divisão de trabalho, contrapõe-se 

uma prática real de absorção e desvalorização do profissi~ 

nal. Entretanto, o tratamento diferenciado dispensado aos 

dois grupos ocupacionais, professores e especialistas, e su 

fi ciente , para provocar uma cisão na classe do Magis tério Pú 

blico Estadual. De um lado si tuam-se os "competentes", cooQ 

tados pelo sistema para prestarem serviços nos orgaos e po~ 

tos burocráticos, considerados técnicos, com a função expli 

ci ta de "pensar" e "planej ar" a educação do Es tado. De outro 

situam-se aqueles que limitados por sua "incompetência" e, 

pelo seu número, destinados a se manterem incompetentes, de 

senvolvem e executam nos limites não só de sua capacidade, 

mas também de seus recursos, as tarefas a eles destinadas. 

O Movimento pela Valorização do Professor desencadeado pelo 

Centro dos Professores de Goiás,a partir de 1979, tem carac 

terizado em diferentes momentos esta cisão. A posição poli 

cialesca que assumem os diretores de unidades escolares em 

momentos de greve de professores é apenas uma das manifesta 

çoes desta cisão. Propostas diferenciadas e pOSlçoes, às v~ 

zes, contraditórias das associações dos especialistas (AOEGO 

e ASSUEGO) em relação ã dos professores (CPG) é outro exem 
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Longe, portanto, de se constituir em 

de fortalecimento e valorização da classe do 

Goiás, este Estatuto institui mecanismos que 

220. 

um instrumento 

Magistério em 

possibilitam a 

sua utilização contra os interesses da própria classe .. Assim 

é, que cada dispositivo que possa vir a ser utilizado em d~ 

fesa da classe, são superpostos mecanismos que possibilitam 

sua anulação por atos do Executivo. Na realidade, o Estatu 

to centraliza, a nível de Governador e Secretário de Educa 

ção, todas as decisões a respeito da vida funcional dos fun 

cionários da Educação. Até mesmo a promoção e acesso, que oQ 

servando-se os critérios estabelecidos - o que se diga de 

passagem são também discutíveis - deveriam se fazer de for 

ma automática, ficam na dependência de ato do Chefe do Po 

der Executivo. A impressão que fica, portanto, é que este 

Estatuto veio para institucionalizar legalmente o favoriti~ 

mo, a dependência e o servilismo corno práticas corriqueiras 

essenciais num processo eleitoreiro. A possibilidade de uti 

lizar o pessoal da Educação corno massa de manobra eleitoral 

tem concedido à Secretaria um "status" político invejável 

entre os órgãos da administração centralizada. Esta prática 

entretanto começa a ser abalada pelo Movimento de Valoriza 

ção do Professor, liderado pelo CPG que no caso concre 

to do Estatuto, tem conseguido boicotar a sua instituciona 

lização definitiva, haja visto que terminando o prazo para 

enquadramento, já adiado por duas vezes, a Comissão encarr~ 

gada da implantação calcula que nem mesmo 50% do pessoal em 

exercício tenha já optado por este regime. 

Se a exigência de adoção de um Estatuto partiu da 

esfera federal, através inclusive de fixação de condições 

consideradas satisfatórias para concessão de auxílios, sua 

efetiva implantação obedecendo ou não aquelas normas em na 

da afetou a concessão de auxílios. ~a realidade a história 

do Estatuto é, como diz Machado (1979, p. llr-l7), a histó 

ria da correlação de forças entre o Estado e a categoria de 
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professores. Se em Goiás, os professores não tiveram poder 

suficiente para impedirem a postergação do primeiro docume~ 

to, sua mobilização começa a pertubar a tranquila adoção de~ 

te. Sua efetiva implantação ~' sua reformulação ainda estão 

no ângulo das disputas. 

Fica patente contudo, que o Estatuto nao se prestou, 

como foi apregoado,em instrumento adequado à correçao das 

distorções oficialmente diagnosticadas. Outros instrumentos 

se 'fi zeram necessá rios. A implantação do Sis tema de Modula 

ção das Unidades escolares é então apresentado como medida 

moralizante e disciplinadora da política de "empreguísmo". 

2.2 - Módulos Escolares 

Sob o slogan "Organizar para Educar Melhor" foi ins 

tituído na Secretaria de Educação e Cultura, na gestão 1975-

79 o sistema de módulos escolares, como uma das medidas lig~ 

das à reforma administrativa em curso na época. 

Para o grupo executivo da reforma a adoção de sist~ 

mas de módulos significa a insti tucionalização de "medida ou 

padrão aceitável para os diversos tipos de Unidades Escola 

res, em que deverá se enquadrar a numerosa rede oficial de 

escolas de Goiás, de número 1 a número 9". 

Tomando o número de alunos matriculados como indica 

dor de enquadramento nos diversos módulos, este sistema de 

limitou o número ideal de pessoal docente-administrativo e 

especialista para cada módulo, com a finalidade de: 

"a - melhor aproveitamento do pessoal disponível; 

b - atender a maior numero de alunos; 

c - oferecer melhor qualidade de ensino; 
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d - determinar os critérios de funcionamento de ca 

da Unidade Escolar". 

Após o estabelecimento dos nove módulos, com os res 

pectivos quadros, cada escola da rede foi enquadrada de aco!. 

do com o número de alunos matriculados. Este enquadramento 

significa o aparecimento da figura do excedente. 

Excedente é todo aquele professor, técnico ou pe~ 

soaI administrativo que não coube no módulo da escola, fi 

cando pois encostado, percebendo pela carga horária mínima 

até ser possível o enquadramento em outro local. lnicialmen 

te os excedentes ficavam na própria escola, sendo atualmen 

te encaminhados às Delegacias de Ensino, para posterior co 

locação. 

Sem critérios pré-estabelecidos, o enquadramento de 

pessoal nas diversas funções previstas pelos módulos era fei 

to ao bel-prazer do diretor. Desse modo, o aproveitamento ou 

a colocação como excedente dependia não só da atividade e 
-xercida pelo profissional na escola, como preconizava o mo 

dulo, mas principalmente do relacionamento deste profissi~ 

nal com o diretor ou da força de seu apadrinhamento políti 

co. 

Ser excedente significa perceber carga horária míni 

ma e ser deslocado para qualquer outra escola em localidade 

que mui tas vezes não interessa ao servidor. I sto faz com que 

o pessoal das escolas procure se assegurar, de diversas for 

mas, sua permanência em determinada escola ou o deslocamen 

to para uma unidade de seu interesse. Os políticos, mormen 

te deputados estaduais, foram peças importante neste jogo, 

de forma que de instrumento "racional" destinado a disci 

plinar contratações e distribuições de pessoal, os módu 

los escolares se transformaram em um grande instrumento da 
política clientelística. 
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Por estas e outras distorções, a Comissão de Módulos 

empreendeu, em 1981, algumas alteraçeos no sistema vigente. 

As escolas passaram a ser moduladas não mais pelo número de 

alunos, mas por número de turmas que deverão ~er formados 

com um número mínimo de 35 alunos na l~ série de 1 9 grau a 

um número máximo de 50 alunos nas demais séries do 19 e 29 

graus. Esta medida, segundo um membro da Comissão, objetivou 

a extinsão da matrícula fantasma utilizada pelos diretores 

da escola para efeito de enquadramento em um módulo superi 

or, o que lhes garante, pelo Estatuto, gratificações também 

superiores. 

Paralelamente a extinção de algumas funções existen 

tes na primeira modulação como o de planejadoLe coordenador 

de áreas, a Comissão procurou definir não só as atribuições 

de cad~ função como também os critérios de entrada por pri~ 

ridade. Estes critérios se referem à habilitação ou nível 

de instrução exigidos para o desempenho da função. Deixam, 

contudo, sempre a possibilidade de excessões. 

Não me foi possível verificar até aue Donto es tes . ~ 

critérios estão sendo observados pelos diretores de escolas, 

mas como, de uma certa maneira, eles são bem amplos, pode~ 

do cada função ser desempenhada ou por alguém com habilita 

çao específica até por outro em desvio de função, acredito 

que as escolas moduladas estejam todas dentro das normas es 

tabelecidas. 

o estabelecimento destes critérios nao foi portanto 

instrumento suficiente para acabar com o favoritismo na co~ 

posição dos quadros da escola. Pelo contrário, sob o manto 

da "racionalidade" e dos critérios "técnicos" persiste a p~ 

lítica de compromisso, a se iniciar pelo Diretor da escola 

que, como cargo de confiança, é de livre nomeação do Secre 

tário. 

As excessoes previstas no sistema de modulação sao 
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contudo, necessárias no contexto atual da administração da 

educação em Goiás. Isto pode parecer uma incoerência, mas 

se se considerar que pelo o Estatuto do Magistério em vigor 

o quantitativo de especialistas e docentes habilitados no 

quadro único do magistério é irrelevante, como já visto, a 

medida começa a adquirir sentido. 

Tomando, como exemplo, a situação dos orientadores 

educacionais vê-se que enquanto o M6dulo prevê 1 (um) para 

cada grupo de 500 alunos, o que, diga-se de passagem, vem 

sendo bastante questionado pela Associação dos Orientadores 

Educacionais de Goiás que discorda totalmente deste crité 

rio, o Estatuto possui apenas 120 vagas para orientadores 

EE.2~ . Tomando o total de matrícula na rede estadual em 

1980 (597.315 alunos), percebe-se então que faltam aproxim~ 

damente 1.195 orientadores no Estado. 

Na realidade, existe o profissional habilitado, mas 

nao enquadrado por falta de vagas. O que se vê, então, é que 

nas escolas, profissionais com contratos de Professor de En 

sino Primário, Professor de Ensino Médio etc., mas com habi 

litação em Orientação Educacional, a nível de licenciatura 

plena, vêm exercendo a função de Orientação, percebendo, PQ 

rém, pelo cargo em que foram contratados. 

Assim como na função de Orientador, em todas as ou 

tras funções,não s6 técnicas mas também docentes, observam 

se distorções. Para Secretário Geral e Secretário Adminis 

trativo os critérios prioritários estão muito alémdaexigê~ 

cia da pr6pria função e o que se observa aí, inclusive para 

auxiliar de Secretaria, sao pessoas com contratos diversos 

de Professor, desempenhando tais funções. 

26 Estou considerando apenas a categoria EE 2, pois e a única com 
tuação em escolas. 
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A modulação, portanto, vem regulamentar uma si tuação 

institucionalmente criada. Se por um lado as excessões pe! 

mitem que profissionais de contratos diversos exerçam fun 

ção compatível com sua habilitação, não obstante a inalter~ 

ção do salário, permi te em contra-partida que, a despei to da 

habilitação profissional, o aproveitamento ou nao do profi~ 

sional na escola pode ser feito pelo contrato que possui. A 

margem de manobra é pois muito grande, possibilitando a pe! 

sistência das distorções que o sistema de módulos pretendia 

eliminar: atividades funcionais substituídas por razões de 

caráter pessoal ou grupal; existência de mecanismos de pre~ 

são e concessões; dificuldades em racionalizar o trabalho27
• 

Esta persistência se dá entretanto sob o manto der, normas 

"criteriosamente" fixadas. 

Outro problema,que a instituição dos Módulos prete~ 

dia eliminar e não conseguiu, diz respei to ao excesso e escas 

sez de pessoal na escola, principalmente no que diz respei 

to ao pessoal docente. Pelos Módulos, o número de professor 

de primeira fase do 1 9 grau deve corresponder ao número de 

turmas e o número de professores das demais séries do primei 

ro grau e 2 9 grau deve corresponder a carga horária total 

do currículo. Este critério que aparentemente parece justo, 

na realidade não consegue solucionar o problema da falta de 

professores nas escolas. 

Transformando-se quase em rotina nos estabelecimen 

tos de ensino, este problema tem afetado bastante as ativi 

dades da escola .. S comum ver-se salas, às vezes até meses a 

fio, sem professor para determinada disciplina;horários sen 

do improvisados diariamente afim de melhor se aproveitar os 

professores disponíveis: e turmas sendo dispensadas antes 

27 Ver: SEC - M'ódui..0-6 E.6c-o.taJl.e.6. Coleção "Reforma Administrativa 
SEC", VoI. III, Goiânia, 1976, p. 9. 
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do término das aulas 28
• Estas irregularidades sao causadas 

pelas constantes licenças solici tadas pelos professores e p~ 

la alta rotatividade existente no Magistério, segundo decl~ 

rações da Comissão de Módulos. O Estatuto estabelece que s~ 

ja o substituto recrutado dentre o pessoal da mesma escola, 

ou no máximo em escola próxima. Quando há disponibilidadede 

horário e interesse de algum outro docente ou técnico da es 

cola, este assume as aulas e recebe por elas, a título de 

honorários, já que estas são incluídas em sua frequência. E~ 

te procedimento, entretanto ,tem sido raro, uma vez que- a 

maioria do pessoal das escolas trabalha com carga horáriami 

xima ou as comple ta çom t raba lho em outros locai s. O mai s c~ 

mum,portanto, é solicitar às Delegacias a contratação do pro 

fessor pró-labore. Este recurso, porém, nao tem se mostrado 

satisfatório, pois, contratado para prestar serviços por um 

prazo determinado, este professor desprovido dos direitos tra 

balhistas, geralmente não recebe seus salários no prazo re 

guIar. Os excedentes cujo numero foi mui to elevado no início 

de implantação do Sistema de Módulos, após sua real efetiva 

ção restringem-se àqueles desentendimentos entre funcioná 

rio/professor e diretor. Neste caso interessa ao funcionário 

(professor) remoção para outra escola ou para um cargo bur~ 

crático na Secretaria. Não representam portanto "pessoal de 

reserva". 

O problema recente mais tangível na elaboração anual 

dos Módulos pelas escolas é a distribuição de carga horária 

docente. A inexistência de critérios bem definidos e a org~ 

nização muitas vezes precárias dos professores por estabele 

28 Através dos "Estágios Supervisionados" tenho testemunhado constan 
temente estas dificuldades nas escolas da rede estadual em Goia 
nia. A julgar pelas declarações de lTITI membro da Comissão de Mo 
dulos elas são ainda mais sérias nas escolas da rede distribuí 
das pelo interior. Estas infonnações vêm confirmar a observação 
sobre corpo docente/posto docente que fiz quando da análise dos 
indicadores de Corpo Docente no capltul0 IIl. 
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cimento de ensino, permitem que a distribuição de carga ho 

rária realizada pelo diretor e "técnicos" da escola, seja 

também uma distribuição de favores. Retiram-se horas aulas 

de um, aumentam-se as de outros, na maioria das vezes, por ra 

zões alheias ao processo ensino-aprendizagem. 

A adoção do sistema de módulos com todo seu instru 

mento de controle sobre contratos e frequência mostra-se, 

pois, incapaz de solucionar os problemas a que se propôs. Se 

se considerar que sua area de abrangência é apenas sobre as 

escolas da rede e, que são nos órgãos centrais da Secretaria 

onde mais se encontra pessoal em desvio de função, reforça

se, ainda mais, a ineficácia de suas pretensões. Assim,como 

o Estatuto, ele nao passa de um meio de colorir tecnicamen 

te e justificar,pela Lei, práticas usuais de uma política ~ 

leitoreira. 

Na realidade, tanto o Estatuto como o Módulo, longe 

de se colocarem como instrumentos de correção das distorções 

oficialmente reconhecidas, constituem-se em mecanismos de 

acentuação destas disto~ções, praticadas agora sob os auspi 

cios da Lei e sacramentadas pelos argumentos técnicos-mora 

lizantes. Resta então, saber se a política salarial do g~ 

verno tem oferecido alguma condição de superar as deficiên 

cias comumente descritas. Pela análise do Estatuto, consta 

tou-se que as jornadas de trabalho são massacrantes e que o 

salário a elas correspondentes irrisórios. A análise da e 

volução salarial poderá, entretanto, esclarecer melhor como 

tem sido a política do governo nesta área. t o que passo a 

discutir agora. 

2.3 - A Evolução dos Salários do Magistério Público 

Estadual 

As medidas de política de pessoal adotadas pela Se 

cretaria de Educação têm objetivado, primordialmente, asse 

gurar ao Poder maior espaço de manipulação e barganha poli 

J 

I 
I , 

I 
! 
I 
t 

I 
i 
í , 
f 

I 
f , 
! 

i 



1 
J 
i 
i 

1 

t 
1 
1 
1 , 
I 
] 
J 

228~ 
tica, calcadas em práticas clientelísticas que garantam vín 

culos de dependência ao mesmo tempo em que dificultam a or 

ganização e a associação dos professores enquanto categoria. 

Se por um lado, estas medidas têm aberto espaços para uma 

maior pressão pela expansão de novos cargos na educação, s~ 

jam eles docentes ou administrativos, por outro,as limitações 

impostas à aglutinação e organização da classe em torno de 

seus interesses e em busca de sua autonomia têm possibili 

tado que a própria expansão gerada pelo empreguismo seja u 

tilizada contra a categoria para justificar a depreciação do 

valor real de seus salários. 

Utilizada como massa de manobra cleitoral, a categ~ 

ria de magistério não contou, porém com poder de barganha 

que lhe assegurasse manter, no período em estudo, o valor 

real de seus salários. Assim, numericamente a maior classe 

do funcionalismo público estadual, o magistério é, também 

por esta razão, uma das mais mal remuneradas. Um estudo fei 

to por Oliveira (1983), comparando a evolução salarial dos 

professores em Goiás com os salários de promotores e conse 

lheiros mostra que, além da depreciação de seu valor real, 

os salários dos professores, situados muito abaixo na esca 

la de valores, mostraram tendência decrescente, aumentando 

ainda mais a distância salarial entre os professores e as ou 

tras classes funcionais consideradas (Gráfico 8). 

Fundamentando-se na Legislação Estadual rcferente à 

fixação de salários, entre 1960 a 1981, Oliveira levantou os 

salários do magistério referentes às atuais classes estabe 

lecidas pelo Estatuto, "AD-l", "AD-2", "AD-3", Professor-As 

sistente "(" e Professor de Educação Física, e seus corres 

pondcntes nos vários períodos e, transformou-os em valores 

reais, utilizando para isto os rndices Econ~micos da Funda 

ção Getúlio Vargas (ano-basc, 1960). O que se observa deste 

estudo, conforme Tabcla XXXV, é que os salários de todas essas 

classes mostraram sempre tendência declinante a partir de 

1964, com uma única exccssão, entrc 1975 a 1979, quando a 
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C A R G O S 

PROFESSOR AD-l 
1960: Prof. Primário 
1963: Prof. Ensino Primário 
1967: Prof. Ensino Primário 

PPOFESSOR AD-2 
1960: Prof. Ensino .Secundário 
1963: Prof. IIssist. Ensino ~1édio 
1967: Assistente Ensino Médio 

PROFESSOR .A0-3 -
1960: Catedrático Ens. Normal 

Ensino Secundário 
1963: Professor Ensino Médio 
1967: Professor Ensino Médio 

;:OPOFESSOR ASSISTErJTE ''8'' 

1960: Docente Primário 
1963: Auxiliar Ensino Primário 
1967: II.ssistente Ensino Primário 

PROFESSOR ASSISTE,'t ''C If 

1S60: Docente Primário 
1963: Docente Primário 
1967: Regente·Primário 

PROFESSOR EDUCAÇ7ID FlSICA 

" 

TAEELA XXXV- E\'IJLUÇ7l0 DOS SJlLARIOS NOMINAIS DO MAGISTÉRIO 
TRANSFOR:.',AOOS EM VJlLOPES FEAIS 1930-1931 -GO 

1%0 1932 1934 1967 1970 1973 

6,00 20,30 43,00 120,00 180,00 279,50 

(9,77) (6,19) (6,22) (5,11) (4,88) 

10,35 26,60 58,00 160,00 240,00 277,00 

(12,80) (8,35) (8,3O) (6,81) (6,sa) 

I 
11,85 30,40 64,00 245,00 367,50 572,00 

(14,63) (9,21) (12,71) (10,43) (9,99) 

6,00 16,50 30,00 9),00 120,00 227,50 

(7,94) (4,32) (4,67) (3,4O) (3,97) 

6,00 16,50 35,00 105,00 157,50 247,00 

I 

(7,94) (5,04) (5,45) (4,45). (4,31) 

10,35 26,60 58,00 220,00 330,00 520,00 

(12,80) (8,35) (11,41) (9,37) (9,09) 

1575 1977 1979 

417.60 1.130,00 2.364,00 

(4,43) (5,84) (5,74) 

497,64 1. O!XJ, 00 2.407,86 

(5,;:e) (5,63) (5,84) 

755,04 1.69),00 3.075,80 

(8,01) (8,73) (7,47) 

417,60 880,00 2.364,00 

(4,43) (4,54) (5,74) 

417,60 89),00 2.364,00 

(4,43) (4,6o) (5,74) 

686,40 1.690,00 3.075,80 

(7,28) (8,74) (7,47) 

Nota: Os números entre par~nteses correspondem aos valores reais, resultados da transformação 
dos valores nominais, 

fonte: Oliveira, ~F- Helena (1983, p. 13) 

, .. "I 

1931 

8.131,00 

(4,99) 

6.718,00 

(4,12) 

8.131,00 

(4,99) 

5,997,00 

(3,68) 

6,265,00 

(3,84) 

8,F.82.00 

(5,26) 

._-~----~----- --._-------- - '''-

N 
lN 
o 



231. 

presentam uma elevação insignificante, voltando a declinar 

novamente em 1979. Com o deflacionamento, os salários em 

1981 correspondem, em valores reais, a menos da metade do va 

lor que possuiam em 1962. Uma única excessão se faz à clas 

se dos "AD-l" cujo declínio consegue parar um pouquinho aci 

ma da metade do valor real de 1962. 

Dentre estas categorias, foram os salários de prQ 

fessores "AD-3" os que sofreram maior declínio. Para o Esta 

tuto, "AD-3" corresponde àqueles que possuem habilitação em 

curso Superior com Licenciatura Plena e que têm sua area de 

atuação circunscrita ao ensino a partir da sª série do 1 9 

grau. Considerando que o Estatuto apregoa a maior qualific~ 

ção como um dos critérios de fixação de vencimentos, ter-s~ 

á mais uma vez a incoerência entre o que é apregoado a nível 

do discurso e o que se faz a nível da prática. 

Para avaliar melhor os determinantes da queda do s~ 

lário, há que se tomar em consideração que pelos dados dis 

cu tidos no Capítulo 111, foram as séries finais do primeiro 

grau, correspondentes ao antigo ginásio,e o 2 9 grau os 

níveis de ensino que mostraram maior crescimento relativo no 

período. Foi também o Es tado, enquan to entidade man tenedora, 

quem sustentou a expansão destes dois níveis, o que se pr~ 

sume pois, que para estes níveis foram também efetuadas mais 

contratações 29
• Infelizmente não me foi possível levantar o 

numero de contratações de licenciados efetuadas no período, 

mas, a análise do capít~lo 111 denuncia um elevado percent~ 

aI de leigos nestes níveis de ensino. Portanto, se nao e o 

baixo nível de qualificação que justifica os baixos salários 

29 • Tentei levantar o nlmlero de contratações rca] izadas pela Secreta 
ria em di versos períodos mas foi illipossí velo Infollnalmente en 
tretanto, ouvi afinnações, que em 1974, foréilll contratados mais 
de 3.000 pessoas só pela Secretaria de Educação. 
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-como afirmam os discursos oficiais, nao e igualmente, o peso 

numérico do pessoal na folha de pagamento que pressiona ne 

gativamente os salários. O que estes dados isoladamente nao 

mostram é que a expansão do ensino no período se fez num 

quadro de compressão orçamentária. Ficou patente no capÍt~ 

lo anterior como as medidas tomadas pelos governos pós-64 

vieram consolidar um paulatino descompromisso do Estado (em 

geral) para com a educação, primordialmente para com aqueles 

níveis mais próximos às camadas populares. Estas medidassig 

nificaram concretamente redução das percentagens orçament~ 

rias destinadas à educação, como se verá, especificamente p~ 

ra Goiás, no próximo item. Por isto, eu diria inclusive, que 

uma das formas de financiar a "ilusória" expansão do ensino 

no período, dado a redução do orçamento, foi a redução do 

salário do professor. Em algum lugar o dinheiro curto tem 

que faltar. Esta é também u~a questão de prioridade. 

Fica aSSlm muito difícil afirmar como se tem feito 

a nível de Ministério (Aviso Circular n 9 935) e a nível de 

Secretaria (com pressões concretas sobre as Universidades p~ 

ra oferecimento de cursos de Licenciatura Curta no interior) 

que é o déficit de pessoal qualificado, a razão da bruxaqu~ 

lidade do ensino no País e em Goiás, especificamente. Como 

falar em qualificar professor se toda a política de pe~ 

soaI está voltada contra o aproveitamento e a valorização do 

profissional? Além dos salários irrisórios, durante o perÍ~ 

do de análise, o Estado tem deixado de recolher o FGTS e 

PASEP dos professores. A liberação de contratos tem, por sua 

vez, levado em média de 8 meses a um ano, período em que o 

professor trabalha sem receber. 

A política de pessoal compromete, pois, a qualidade 

do ensino ministrado. Concretamente os professores viram di 

minuÍda, gradativamente, sua fatia no "bolo" dos recursos 

estaduais. Esta diminuição, sé n3cionaJmcntc se insere na po 

lÍtica de concentração de rendas desenvolvida pelos gove! 

nos pós-64 que resuJtou numa perJa do valor aquisitivo dos 
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salários dos trabalhadores, também em termos nacionais está 

vinculada à perda real de importância da educação dentre as 

prioridades nacionais. A redução das percentagens orçament~ 

rias da União e do Estado de Goiás destinadas à educação e 

urna das manifestações desta perda. Em termos locais, por sua 

vez, significa a descaracterização profissional e classista 

dos professores, que não contaram, corno outras categorias 

funcionais, com poder de barganha suficiente para exigir e 

reivindicar seus direitos. Um estudo analisando as· formas de 

organização e intervenção social dos professores : enquanto 

força para defender seus interesses seria necessário eimpo~ 

tante para explicar melhor essa perda de salário do profe~ 

sor em relação a outras categorias do funcionalismo público 

estadual. Não me foi, contudo, possível realizá-lo no amago 

deste trabalho e por ser recente a organização dos profess~ 

res enquanto forma de luta, nenhum estudo ainda foi feito 

neste sentido. Se por um lado este limite das informações, 

prejudica a análise, não se pode negar também que a desval~ 

rização do magistério corno profissão, fruto da política de 

pessoal adotada, favorece a adoção de critérios clientelís 

ticos na política de absorção e controle de professores p~ 

ra a rede de ensino público, tanto estadual corno municipal, 

facilitando assim sua utilização como instrumento de polít! 

ca eleitoreira. O controle clientelístico exercido sobre a 

Secretaria cerceia sobremaneira a capacidade organizatória 

dos professores, gerando a maior dependência ao "apadrinha 

mento político". As formas de compromissos estabelecidas se 

apresentam como meios eficazes de garantir "favores". Tais 

práticas dissimulam a força da organização da classe, subs 

tituindo-a pelos "padrinhos políticos". 

A persistência destas práticas só é possível, entr~ 

tanto, devido ao processo histórico de desenvolvimento eco 

nômico-político do Estado, discutidas nos primeiros capítu 

los deste trabalho. 

O esvaziamento dos canais de atuação da sociedade ci 
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vil, com o desmantelamento da estrutura partidária, restri 

çoes à atuação do legislativo e consequente fortalecimento 

do executivo (não obstante a subordinação de todos os pod~ 

res ao governo central) restringiu a atuação dos atores PQ 

liticos e das formas tradicionais de se fazer politica. Mui 

to pouco espaço de barganha restou aos politicos profissiQ 

nais. Um destes espaços ,em Goiás, é a manipulação de pessoal 

docente-administrativo do ensino público. Essa manipulação 

so é possivel devido às escassas oportunidades de trabalho 

no Estado, como demonstram as informações discutidas no pri 

meiro capitulo. Esta escassez facilita a sujeição às miserá 

veis condições de trabalho oferecidas. A aus~ncia de concur 

sos públicos, por outro lado, abre perspectivas para absor 

çao de qualquer pessoa sem qualificação, que tem, no mingu~ 

do salário, apesar de tudo, uma fonte fixa de renda. Além 

disto, a posição de professor concede um aparente "status" 

ao seu titular perante às familias dos alunos, numa nitida 

divisão entre trabalho intelectual e trabalho manua1 3o
• Dois 

extratos de depoimentos retirados do estudo de Dias (1983,p. 

83 e 84) ilustram este sentimento de superioridade e autono 

mia do professor público: 

" Eu gosto de ver os tipos de vida, mas 
-nos precisamos hoje de uma certa posição, e na esco 

la particular as pessoas te olham de uma maneira di 

ferente ... " 

"Eu nao quero saIr daqui porque apesar de tQ 

do o sacrifício, eu mando na minha classe. E em es 
-cola particular e o diretor que manda na classe da 

gente". 

30 • O que venho observando em Goiânia através dos Estágios Supervisio 
nados é que os professores das escolas de periferia geralmente 
residem no mesmo bairro da escola, ou em algum outro setor ain 
da mais distante, comumente conjunto do B.\1L A pos i ção de profeS
sores tornam-no entretanto, "diferentes" e "importantes" peran 
te seus vizh1110s. É professor, não lavadeira, feirdnte, doméstI 
ca, etc. 
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o sentimento de autonomia é reforçado pelo sistema 

de admissão/demissão sujeito apenas ao prestígio do padri 

nho político, seja ele vereador ou deputado. Como já visto, 

o sistema de modulação escolar instituído a nível de Estado 

não modificou tal situação, mas reforçou-a, centralizando-a 

no Executivo. Se por um lado fortaleceu o poder do diretor 

escolar (intermediário do Executivo), por outro, o professor, 

mesmo a disposição da delegacia continua com seu cargo asse 

gurado. 

A preservaçao da prática de favores no âmbito dos 

serviços de educação do Estado, herança da formação econômi 

co-política de Goiás, casa-se perfeitamente com a política 

educacional instituída pelos governos autoritários pós-64. A 

política federal alijou a educação a uma importância resi 

dual nos objetivos do Sistema Administrativo Nacional. En 

tretanto, fez uso dela sempre que alteraç6es nos serviços 

de educação foram necessárias à recomposição de forças e à 
sedimentação da ordem vigente, como visto no capítulo ante 

rior 31
• A continuidade da prática clientelística em Goiás fa 

voreceu a estes dois objetivos. Mesmo forçando, pela pre~ 

são, a expansão da capacidade empregatícia da Secretaria, 

ela só alterou negativamente a situação financeira do profe~ 

soro Não serviu portanto como pressão para alargamento da 

base orçamentária. Entretanto, como fonte segura de empre~, 

foi um instrumento na consolidação do Executivo e seu parti 

do e, portanto, do sistema político nacional. Foi assim que 

em todas eleiç6es realizadas no período em análise, o parti 

do do governo conseguiu manter a maioria das Prefeituras e 

na Assembléia Legislativa do Estado, mesmo que a diferença 

tenha decrescido no período. 

31 Sobre educação ei 
ticas no Brasi 

anto instrumento de recolilposit,:ão de fon.;as poli 
ver, principalll1cntc,Paiva (1974, 1980-b). 
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3 - A Quest~o dos Recursos da Educaç~o 

Os professores, enquanto classe assalariada, viram 

diminuída sua participaç~o nos recursos financeiros do gove! 

no Estadual, através da perda gradativa do valor real de 

seus salários. f preciso, no entanto, mostrar que n~o foram ~ 

penas os professores, enquanto categoria, os afetados pela red~ 

çao orçamentária, mas todo o Setor da Educaç~o em Goiás. 

Neste tópico pretendo discutir a participaç~o da Se 

cretaria de Educaç~o no orçamento total do Estado, assim co 

mo as outras fontes de recursos existentes e a natureza das 

despesas realizadas. As informações disponíveis limitam, en 

tretanto, a análise. Acredito, porém, que os dados levanta 

dos ofereçam condições para caracterizar as tendências pri~ 

cipais. 

A recei ta da Secretaria de Educaç~o é formada por r~ 

cursos do orçamento do Estado; pelos fundos de ensino, entre 

eles, o Salário da Educaç~o, o Fundo Nacional de Desenvolvi 

mento da Educaç~o e o Fundo de Participaç~o Estadual (FPE); 

e pelas verbas oriundas de convênios. 

Os dados da tabela XXXVI mostram uma reduç~o sistemáti 

ca da participaç~o da Secretaria no orçamento do Estado, a 

partir de 1964. Em 1960 a parte da receita orçamentária a 

ela destinada correspondia a 21,03% da receita total do Es 

tado. Em 1982, esta p~rticipação é de apenas 8,7S ll
• O que 

32 Há uma discrepância entre as fontes consultadas em re]aç~o aos da 
dos de orçamento. As informações oferecidas pelos órg~os da Se 
cretaria de Educaç~o - COPLASE e Unidade de Orçamento - apesar 
de diferenciarem entre si têm uma tendência a apresentarem o va 
lor da despesa geral do Estado inferior e a despesa com a Educa 
ção superior às constantes do plano orçamcntal apresentado anu 
almente pelo Executivo à aprova<ião da Asscmbléia Legislativa e 
publicado em forma de lei no Diario Oficial do Estado. Estas di 
ferenças implicam numa re 1 8ção percentual maior, mas a tendência 
decrescente da part ici pação é presen'ada. Para es te estudo 0E 
tei pelos dados contidos na Lei de Or-;élJncnto publicadas no Dia 
no Ofil"ial, porqlle, :11ém de ('orrt"sl'onderem ao orç::uncnto votado I 
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Tabe1aXXXVr PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO ORÇ~ 

MENTO GLOBAL DO ESTADO DE GOIÃS, NO PERIoDO DE 

1960-82. 

---~-'--' 

TOTAL GERAL DA RECEITA 
ANOS DO ESTADO SEC PERCENTAGEM 

._--

1960 1.696.074.000,00 356.777 .300,00 21 ,03 

1961 

1962 6.123.287.000,00 1.290.917.472,00 21,08 

1963 

1964 19.970.460.000,00 2.992.711.426,00 14,98 

1965 54.353.974.208,00 9.708.019.010,00 17,86 

1966 74.953.000.000,00 Vetado 

1967 126.751.062.609,00 21.528.166.174,00 16,98 

1968 231.629.488.790,00 30.851.985.020,00 13,31 

1969 304.228.511.690,00 48.462.412.030,00 15,92 

1970 

1971 689.590.783.000,00 64.069.339.000,00 9,3 

1972 818.930.412.290,00 63.422.065.880,00 8,7 

1973 1.351.890.000.000,00 97.012.000.000,00 7,17 

1974 1.616.282.000.000,00 192.515.000.000,00 ll,91 

1975 1.662.423.000.000,00 228.083.000.000,00 13,71 

1976 3.417.387.000.000,00 300.621.000.000,00 8,79 

1977 4.911.299.000.000,00 515.284.000.000,00 10,49 

1978 6.417.550.790.000,00 610.604.367.000,00 9,51 

1979 7.877.245.540.000,00 903.846.440.000,00 

1980 20.185.886.658.000,00 2.069.472.439.000,00 10,25 

1981 33.829.206.000.000,00 3.907.518.000.000,00 ll,55 

1982 80.000.000.000.000,00 7.000.781.000.000,00 8,75 

Fonte: Diário Oficial do Estado 
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se observa é que a partir de 1964, a percentagem destinada 

à Secretaria passa a ser sempre inferior aos 20% estabeleci 

dos pela Constituição de 1946. A tendência declinante se a 

centua, entretanto, no início da década de 70, período em 

que o Brasil vivia o ufanismo do "milagre econômico". No Se 

tor da Educação era aprovada e imediatamente iniciada a im 

plantação da Lei 5.692, que,ao reestruturar o sistema de en 

sino, privilegiou, deslocando esforços e verbas,oensinopr.Q 

fissionalizante a nível de 2 9 grau, e o crescimento dos g~ 

násios, como meio de assegurar a institucionalização do en 

sino de 1 9 grau. 

A verba orçamentária destinada pelo Estado a Secre 

taria mal dá para cobrir os gastos com manutenção, condicio 

nando através de sua queda sistemática o rebaixamento dos 

custos com a Educação no Estado. Assim fica mais claro enten 

der a queda no valor real dos salários do Magistério. Estes 

fatos são características de conjunturas políticas em que a 

educação longe de ser área prioritária torna-se apenas mais 

um meio utilizado para legitimação da dominação burguesa. 

o decréscimo da verba orçamentária torna a Secreta 

ria malS dependente dos recursos advindos dos Fundos diver 

sos e de Convênios. Os recursos computados na Função Educa 
-çao e Cultura,entre 1971 e 1978, foram sempre superiores a 

própria verba orçamentária. Esta função é composta essencial 

mente dos recursos oriundos da quota estadual do Salário E 

ducação e do FPE, que são verbas vinculadas a construções e~ 

colares, mormente de ensino de 1 9 grau. Além deste re 

cursos, a Secretaria se mantém através de Convênios vários. 

Dentre eles, tem tido muita importância o do PREMEN, cujos 

recursos sao utilizados de forma diversas desde o financia 

e aprovado pela Assembléia foi a lmica fonte que me possibilitou 
levantar informações a partir de 1960. 
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mento de projetos de reformas administrativas da Secretaria 
• até a implantação, principalmente no início da década de 70, 

de Escolas Polivalentes de 1 9 Grau. Estas escolas se restri 

gem às antigas séries ginasiais aglutinando, como escolas 

tributárias, antigas escolas primárias próximas. Esta agl~ 

tinação se restringe a um comprometimento em absorver na 5~ 

série alunos oriundos das escolas tributárias. O que se ob 

serva, então, é uma tendência em canalizar os recursos pri~ 

ritariamente para atendimento dos níveis ulteriores ao pri 

mário. 

De fato sao os recursos provenientes de Convênios com 

o MEC e outros organismos nacionais e internacionais, assim 

como os provinientes de Fundos institucionalmente criados 

que têm possibilitado a Secretaria o desenvolvimento de pr~ 

gramas diversos, inclusive construções. f por esta razao, 

pois, que a eficiência de um Secretário tem 'sido medida 

principalmente pela sua capacidade de granjear recursos no 

Ministério da Educação. 

O esvaziamento tributário a que foram submetidos as 

Unidades da Federação gerou, via dependência financeira, uma 

dependência político-administrativa ao Executivo Federal. Em 

consequência, à Secretaria de Educação tem restado a implant~ 

ção de programas respeitando as prioridades e objetivos de 

finidos pela instância federal. Esta subordinação tinha a 

sua justificativa na eliminação de "entraves políticos lo 

cais". A prática concretizada nas ações da Secretaria, no e!! 

tanto, demonstra como não só nao foram eliminadas tais pr~ 

ticas, como a sua utilização nao encontrou obstáculos por 

parte do Governo Federal. Tem-se, portanto, de um lado a cen 

tralização das decisões de política de educação a nível fe 

deral, que determina as áreas de investimento e atendimento 

e de outro, a preservação de práticas políticas tradicionais 

no Estado de Goiás quanto a decisões alternativas a nível lo 

cal. Parece patente, pois, que além de assegurar a obediên 

cia às prioridades estabelecidas pelo planejamento econ~mi 
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co, o governo federal permi tiu e cumpliciou com a manutenção 

de práticas clientelísticas, que inicialmente declarou qu~ 

rer eliminar. 

o exame da organização da Secretaria de Educação e 

de sua política de pessoal evidencia que a prática cliente 

lística, única existente desde os tempos coloniais, conti 

nua apesar de e atrãvés de todas as reformas e planos para 

implantação de uma racionalidade técnica. Assim, as Deleg~ 

cias, Superintendências, Agências, o Estatuto do Magistério 

e o Sistema de Módulos se, por um lado, implantam e mentêmum 

discurso racional, por outro reforçam cada vez mais a poli 

tica de emprego através do apadrinhamento político. 

Entretanto, não se pode atribuir ao clientelismo a 

decadência do ensino. Esta decadência é fruto da política na 

cional de educação, que após 1964 vem sendo relegada a posi 

ções inferiores dentro do jogo econômico e político porque 

passa o país. A queda dos recursos orçamentários é uma das 

manifestações. A política clientelística de Goiás acirra o 

problema e dissimula-o de forma coerente, de modo a ser mais 

fácil atribuir ao clientelismo (comportamento tradicional 

que impede a "modernização") o fracasso da educação. 



CONCLUSÃO 

Comecei este trabalhá situando-o como resultado da 

minha experiência pessoal, numa tentativa de enxergar para 

além do meu "poço". Nesta tentativa, o processo percorrido 

foi tanto intelectual como emocional. A evolução do pens~ 

mento, a mudança nas concepções, a reavaliação de concei 

tos, a recolocação do problema refletem um processo simulta 

neamente intelectual e emocional. O amadurecimento intelec 

tual implica numa nova forma de ~entih o problema. Daí a 

sensaçao que se tem ao terminar um trabalho, de que este se 

ria o momento de iniciá-lo. Não se conclui um trabalho, re 

colocam-se questões, redimensionadas no processo de busca 

do concreto, enquanto "rica totalidade de determinações e 

relações diversas" (Marx, 1978, p. 116). Esta não é porta!!. 

to minha conclusão, é apenas minha síntese possível, neste 

momento. 

As análises desenvolvidas neste trabalho partiram 

da premissa de que a educação é uma dimensão da sociedade 

e, portanto, dentro da sociedade deve ser pensada. O quadro 

de globalidade que pretendi traçar foi um quadro de contex 

tualização da política de ensino em Goiás, através de seus 

determinantes estruturais e conjunturais. Nesta relação -e 

que torna singular, em sua concretização, a política de edu 

cação no Estado de Goiás, mesmo sendo esta política, a poli 

tica do Estado autoritário instituído com o Movimento de 

1964. 

O processo hist6rico de desenvolvimento de Goiás 

mostra como este Estado vai se estruturando como uma "cria 

I 
I 
~ 

I 

I 
f , 



I 
I 
1 
i 
I 
I 
I 
t 
! 
1 
t 
! 

f 
j 
1 

1 
i 
1 
1 
~ 

i 
I 
I 

t 

I 
; 

1 
I 
I 
.1 
! 

i 

I 
I 

I . , 
,~ 

I 
I 
I 
J 
i 

1 
I , 
I 
:! 

1 
! 

I 
I 

1 

242. 

ção" do capital hegemônico do Sudeste do Brasil,mormente de 

São Paulo, ao qual se subordina e se apresenta como "reser 

va de acumulação primitiva" (Oliveira, 1977, p. 74). Sobre 

a base da economia agro-pecuária se estruturam as forças p~ 

líticas locais, em torno de oligarquias familiocráticas que 

exercem o poder na fiel cartilha da "política de coronéis". 

O caráter clientelístico desta política caracteriza 

as ações do Estado goiano, mesmo após a instauração do Esta 

do autoritário e centralizador pelo movimento político-mili 

tar de 1964. E por intermediação destas práticas que as me 

didas da política nacional de educação são efetivadas em Goi 
-as. 

A análise da expansao do sistema de ensino goiano, 

mormente do ensino público, demonstra a efetiva obediência 

aos ditames da política nacional, mesmo porque esta políti 

ca favoreceu o descomprometimento do Estado, enquanto nível 

de governo, e da Nação, para com a educação das camadas p~ 

pulares. Este descomprometimento se manifesta pelas mais di 

versas formas, desde a diminuição do ritmo de crescimento 

do ensino primário e transferência de sua manutenção para 

os Municípios deficitários à redução dos gastos refletida 

nas construções escolares e situação do corpo docente. A i 

lusão expansionista que provoca favorece, entretanto, a ima 

gem do governo, que pode, na direção da expansão exercerpl~ 

namente seu poder clientelístico . 

A organização administrativa do sistema de ensino e 

a política de pessoal do Estado evidenciam, contudo, a uti 

lização da prática clientelística como característica admi 

nistrativa principal, se bem que dissimuladas por um discur 

so técnico racional. 

A preservaçao destas práticas paralelamente ã utili 

zaçao de um discurso técnico só se torna compreensível no r~ 

conhecimento da educação como um instrumento de "sedimenta 

ção ou de recomposição do poder político e das estruturas 
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sócio-econômicas", portanto presente na luta pela hegemonia 

(Paiva, 1973, p. 299). 

o regime instituído a partir de 1964, primordialme~ 

te no período em análise, após desarticular os canais de ma 

nifestação da sociedade civil passou a prescindir dela no 

exercício do poder. Caracteriza-se assim como "governo sem 

povo". No entanto, mesmo sendo "governo sem povo", o poder 

se exerce sobre uma população e, diante dela, precisa ser 

reconhecido como um poder legítimo. 

Os regimes autoritários legitimam-se primordialme~ 

te, pela força. Mas, o exercício excl us i vo da força tem seus 

limites. Sua utilização, se "imprescindível" em períodos de 

crise, impõe-se como transitória nas relações entre o Esta 

do e sociedade civil. Para se legitimar, o Estado precisa, 

então, se fazer aceito pelo consenso; busca assim hegemonia. 

O poder conquistado com o Movimento de 1964 arreba 

tou peta 60Jtça um poder c.onflentido e, pela força se impôs l~ 

galmente. Na necessidade de perpetuação busca novas formas 

de légitimar-se, impondo-se como poder hegemônico. As refor 

mas na educação e em todos os outros setores do governo, 

principalmente daqueles que constituem sua política social, 

foram um dos instrumentos utilizados. Estas reformas, arran 

jos e rearranjos visavam tanto a seu enquadramento ao mode 

10 econômico implantado como, na mesma proporçao, a ac.eita 

ção, o apoio, a adeflão ao modelo econômico-político. 

Este modelo político mesmo tendo eliminado os pri~ 

cipais canais de manifestação da sociedade civil, hiperatr~ 

fiando o executivo por necessidade de controle, ainda pr~ 

serva, mesmo que esvaziado e subjugado, um poder legislati 

vo. Preserva também um sistema mutilado de eleições para a 

quelas funções e níveis que enfraquecidos no "sistema" gl~ 

bal, permitem pela simples existência, a ilusão aparente de 

um Estado liberal. 
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As práticas clientelísticas foram preservadas e la~ 

gamente utilizadas naquelas áreas e funções em que a sua ma 

nutenção era uma forma eficaz de cooptação e composição de 

lealdades, ao mesmo tempo em que não afetava os interesses 

fundamentais do modelo econômico-político brasileiro. A edu 

cação é um destes setores, provavelmente em Goiás, ornais im 

portante. Sua posição tradicionalmente "eleitoreira" na p~ 

lítica goiana e a abrangência de seus serviços a todos os Mu 

nicípios, vilas e povoados do Estado conferem-lhe o "privi 

legiado" papel. Por outro lado, a disseminação destas práti 

cas não afeta a política de educação federal, possibilitag 

do, como já visto, sua efetiva implantação e, portanto, mui 

to menos ainda o planejamento do desenvolvimento econômico 

dos governos. 

Assim, fazendo uso de uma prática clientelística cen 

tralizada, o executivo se assegura do poder de distribuir 

a seu bel-prazer ou necessidade, seus benefícios, mas possi 

bilita também a outros agentes políticos (deputados e verea 

dores) a ele articulados um espaço de atuação que possa vir 

a representar, para ambos, executivo e agente político, pro 

veitos eleitorais. Desta forma, a manutenção do clientelis 

mo em Goiás nada mais foi que uma "extensão" do processo de 

legitimação tentado pelo Estado pós-64. 

A análise da sedimentação histórica do clientelismo 

em Goiás e a reflexão sobre seu papel numa conjuntura poli 

tica que, aparentemente lhe seria adversa, dá-me a certeza 

de que a luta contra o clientelismo na educação em Goiás não 

pode ser uma luta específica. 

A sucessao de governos, inclusive apos a "abertura" 

e a restauração, ainda que controlada, do sistema eleitoral, 

tem mostrado que esta prática é efetivamente utilizada como 

forma de gerar e consolidar poder. Ela não é entretanto seu 

instrumento principal. O Estado capitalista "moderno" a ab 

sorve sempre e quando ela lhe seja útil, ou através do sis 

tema de partidos ou do poder do Estado, propriamente dito. 
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