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RESlJIvl0 

Este trabalho pretende mostrar que o setor educa

ção inserido no "Projeto de Desenvolvimento Rural Integrado 

da Ibiapaba" (Ceará) - que se constitui em um sub-projeto 

do POLONORDESTE - serve quase apenas para justificar a caE 

tação de recursos financeiros. 

A educação formal alI transmi tida pelo "aparelho e~. 

colar", assim o como os demais segmentos que compoem o social, 

como a safid~ as várias modalidades de cultura, saneamento 

básico, etc, sao pouco relevantes, não sendo considerados 

em si, mas enquanto meio para que o setor econômico cresça 

cada vez mais. 

A "educação" que a "filosofia" daquele projeto prJ:. 

vilegia é aquela que inserida no seu conjunto como um todo, 

está voltada para a formação Ode novos hábitos de consumo e 

uma nova mentalidade onde o.capitalismo possa ter o seu res 

peIdo e conseqüentemente se acumular. 

of; uma educação que visa urbanisar o homem, "moder 

nisá-Io". Esta educação objetiva formar o homem não para o 

meio rural e sim para a cidade em coerência com o capitali~ 

mo brasileiro onde o setor industrial-urbano tem sido o ele 

menta propulsor de seu desenvolvimento. 
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1. INTRODUÇÃO 

Quando tive que apresentar o projeto de disserta

ção para o Mestrado eID Educação da Funqo.ção Getúlio Vélrgas, 

a idéia que me veio em primeiro lugar, foi reconstruir a 

história e a memória das escolas, professoras e artistas 

dos sete municípios que constituem o Planalto da Ibiapaba 

- Ceará. 

A história abrangia um levantamento, -nao·so das 

escolas municipais, os ainda hoje famosos grupos esrolares, 

como também as escolas que funcionavam tão comumente em c~ 

sas particulares com uma ou duas salas. Estas casas, mui 

tas delas pertenciam às proprias professoras, porém, mui

tas outras eram de propriedade de pessoas mais favorecidas 

com relação à maioria da população. 

Não queria apenas registrar numa espécie de"museu 

da imagem e do som" a memória destas professoras e destes 

estabelecimentos escolares. Queria levantar algumas ques

t6es como: se o fato destas escolas, ao nível tão primário 

já funcionarem em casas de pessoas socialmente destacadas 

com relação às demais', não estariam reforçando ou compro

vando a tese de que a educação reproduz e perpetua os valo 

res das classes dominantes. 

- Corro estas professoras, economicamente pobres e 

muitas delas um pouco mais que alfabetizadas, assumiam uma 

postura de respeito e repressão que - muitas vezes se con

fundiam com a dominação dos próprios "senhores" que ofere 

ciam suas casas para o funcionamento das escolas. 

:... Verificar como se dava a influência dessas famí 

lias ao nível econômico, político e social no conjunto dos 

demais habitantes do local ou da região. 

- Levantar e conhecer manifestaç6es culturais da 
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Regi~o, seja atrav6s da reconstituiç~o do significado cul 

tural e intelectual de alguns escritores e poetas, seja 

atrav6s do reconhecimento do artesanato local. Creio que 

no decorrer do -trabalho, se este tivesse se concre-tizado, 

muitas outras questões tinham se colocado perante o avanço 

do próprio conhecimento da realidade educacional da regi~o. 

Naqueles anos 76/77 parece que o interesse pelo 

reconhecimento da cultura popl:"ar e do que lhe diz respei

"to, ao nível acadêmico estava se iniciando, e não ocupava 

de modo "t~o substantivo as instituições acadêmicas, como 

se constata hoje. 

Talvez, devido a isto, esta idéia não encontrou 

muito apoio em mim próprio e no orientador de então. Não 

se prestava para uma tese de Filosofia da Educação. 

Depois deste "fracasso", fiquei muito tempo vaga.!!. 

do em busca de um tema que de algum modo pudesse atender 

aos meus objetivos pessoais· e sentimentais, sem rontudo pe!: 

der a dimensão de ser "filosoficamente tratável" ao nível 

acadêmico. 

Neste sentido, foi discutido a possibilidade 

montar um projeto sobre o "Prornunicipio", programa ao 

vel federal para valorizar as escolas municipais. 

de 

Talvez por aí meus ~bjetivos fossem parcialmente 

atingidos. Porém, ao examinar o conteudo do documento g~ 

vernamental, constatei que era demasiadamente técnico, com 

posto de decretos; normas e leis, qu~ de um certo modo me 

impediam de desenvolver o que estava me propondo como ne

cessidade maior. Quando constatei a inviabilidade do te 

ma, pensei logo em recuperar minha primeira idéia, embora 

distante da região, e sujeito assim, a um trabalho extrema 

mente imperfeito. 

A estas alturas, o Governo Federal em ronvênio com 
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o Banco l''lundial e Governos Estaduais do Nordeste, dá . .. 
lfll-

cio a um grande projeto de dimens5es realmente regionais, 

intitulado "Programa de Desenvolvimento de Ãreas Integra

das do Nordeste", que ficou conhecido e,m tóda região e mes 

mo no país como o "POLONORDES'J'E". 

Cbmo parte das, tarefas relativas ao "POLONORDESTE" , 

o estado do Ceará atrav~s da Secretaria de Planejamento e~ 

colheu a micro-região da Ibiapaba como uma espécie de lab~ 

ratório para tentar uma metodologia de planejamento inte

grado dentro do mais possí vel "rigor técnico 11 para, depende~ 

do do seu sucesso, ser aplicado em outras reg16es semelhan 

tes no Estado. 

A massa de capital investida pelos Governos Esta 

dual, Federal e sobretudo pelo Banco Mlmdial, mudou sign! 

ficat.i vamente as relações de produção e consequentemente as 

relações sociais na Região Nordestina em geral, e sobretu

do n<1 Serra da Ibiapaba. MuI tiplicar.é',m-se os planos elabS? 

rado's por t~cnicos governament2l.Ís, os famossos Planos de 

Desenvolvimento Rural Integrado (PDRIs), com o objetivo de 

fazer com que esta nova ação do governo atingisse todas as 

regiões contidas nos espaços geográficos abrangidos pelo do 

cumento presidencial que instituiu o "POLONORDESTE". 

Quando estive em fins de 1977 e início de 1978 na 

Ibiapaba, constatei uma significativa mudança na região. O 

comércio antes estruturado em torno de pequenas mer02arias, 

armaz~ns e "bodegas", está hoje diversificado e ampliado. 

Há estabelecimentos bancários, não so os oficiais 

como tamb~m particulares. Rodovias asfaltadas, e no inte 

rior dos distritos, fazendas e sítios, muitas "estradas vi 

cinais" que embora não sejam asfaltadas, são maciamente 

transitáveis por qUijlquer tipo de transporte. 

A lamparina foi substituída pela eletrificação que 
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já estava sendo implantada em todos os municlpios, distri

tos, sItios e fazendas. Os engenhos de rapadura movidos a 

bois, ainda quase semi-coloniais, já começavam a ser substi 

tuidos por notores elétricos, os carros de boi substi tuidos 

por tratores, e os cavalos por autom6veis de passeio. 

Os tradicionais grupos escolares mau conservados e 

decadentes, eram implementados ~or vistosas construções, os 

chamados "Centros Comunitários" que se mult:Lplicavam em to

. "dos os locais de maior densidade populacional. 

A saúde, igualmente foi contemplada neste "proje-

to integrado", e neste sentido, igualmente se constatava a 

presença de postos médicos, centros de saúde e hospitais-m~ 

ternidade em todas as cidades situadas na re9i~0. 

Também a agricultura sofreu mudanças: o feij~o, o 

mJlho, a mandioca e a cana-de-açúcar destinada a fazer raPE: 

dura, produtos básicos de alimentaç~o e comercializaç~o da 

re·gi~o, estavam sendo relati.vizados em função de produtos 

até há pouco tempo desconhecidos dos hábitos alimentares: os 

hortigrangeir6s, em larga escala, sobretudo o tomate, o ma

racujá e em escalas menores, o chuchú, a cenoura, a beterra 

ba, verduras tão comuns no centro sul e até então raras nos 

mercados e'mesas nordestinas. 

A instalação de granjas de galinhas, se fez 

vel em todas as cidades e em menor extens~o em quase 

os distritos. 

. .. 
V1Sl-

todos 

O trabalh"o artesanal nas suas várias modalidades, 

antes t~o desconhecido passou a ser estinlUlado e explorado 

em nlvel comercial. Os organismos técnicos do governo muI 

tiplicaram-se na regiao através de suas várias delegacias. 

Os batalhões da polícia estadual se fizeram prese~ 

tes (para garantir a segurança deste desenvolvimento) atrá

ves Ge contingentes bem numerosos. 
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A indtistria hoteleira e o turismo começaram a se 

implantar a"través de hotéis que apr.~esentam uma infra-estru

tura bem sofisticada para a região. 

As simples paradas de ônibus, as populares "agên

cias de viajem" passaram a ser substi tuidas por movimenJcadas 

estações rodoviárias, ponto de passagem não só de ônibus in 

ter-estaduais, como também de modernos ônibus de turismo do 

centro-sul, atraidos por uma propaganda já bem planejada. 

Vê-se que a Ibiapaba mudou sua fisionomia, tornou-se moder 

na. 

A presença de muitas instituições financeiras, in

dicam que há muitos negócios a serem feitos e muito dinhei 

ro em circulação. O comércio de produtos agrícolas como: se 

mentes, inseticidas, ferramentas, mostra a determinação do 

Estado em modificar e melhorar a produçao agricola. 

Ao lado disto, toda a facilidade em obtenção de cre 

dito bancário traz uma esperança concreta para uma signifi

cativa parcela da população da r.egião. 

Diante destas constatações, resolvi não mais reali 

zar aquele projeto que havia ~ensado inicialmente, porem, 

desenvolver um estudo sobre as propostas contidas no "Pro 

jeto de Desenvolvimento Rural Integrado da Ibiapaba e o Pro 

grama Educacional" nele contido, que o Governo está impla~ 

tando na Ibiapaba como parte do POLONORDESTE, e para isto 

vi que era necessário começar por um trabalho centrado so

bre os documentos oficiais produzidos em função do próprio 

POLONORDESTE. A partir daí, tentar levantar algumas preoc~ 

pações teóricas tanto ao Projeto como um todo, como ao Pro 

grama Educacional nele contido. 

Esta nova proposta de tese ia de encontro a um no 

vo desejo: o de atender a uma certa curiosidade em consta

tar teoricamente se as propostas contidas no POLONORDESTE, 

sobretudo as referentes à educação, eram mais transforrnadoras 
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da realidade r ou se cons ti tuiam simplesmente em mua con ti

nuidade das outras iniciativas do governo, colocadas em exe 

cução antes do próprio "POLONORDESTE". 

Para isto foi necessário voltar um pouco atrás e 

situar htstoricament.e as ações do Governo Central no Nordes 

te, nos seps momentos mais cruciais, desde a solução de prQ 

blemas de s~ca at~ a experi~ncia mais recente, com a cria 

ção da SUDENE para resolver o problema do Nordeste via in

dustrialização. 

Quando foi criada a SUDENE, d~cada de 50/60, esta 

va na moda uroa consci~ncia ma:Lor com relação aos "blocos 

dominados e dominantes", em torno do conceito desenvolvimen 

tojsubdesenvc:51vimen to. Academicarnent.e era so em que se fa

lava. Era o auge da chamada sociologia do desenvolvimertto. 

Tive que reavivar aquelas discussões, embora te

nhanl sido desmascaradas com a falsa dualidade tão bem racio 

nalizada conforme o já clássico texto' de Francisco de Oli

veira: A Razão Dualista, que colocou por terra toda a solu 

ção econômica da Cepal para a Am~rica Latina, via industri~ 

~ização. Aquela década foi muito f~rtil em teorias que pr~ 

tendiam explicar o fenômeno desenvolvimento/subdesenvolvllreE 

to (Gunder Frank, Oswaldo Sunker). Também a chamada teoria 

dos Pólos teve seu nascimento naquela década, como mé<.is urna 

tentativa de interpretar e até mesmo solucionar o fenômeno 

desenvolvimento/subdesenvolvimento ao nível regional ou lo 

cal. A teoria. dos Pólos também não resistiu à crítica ten 

do sido considerada como·o caminho mais fecundo para o capl 

talismo se enraizar com mais efici~ncia em todos os espaços 

geográficos, quer ao nível internacional, regional ou local. 

A concetração de capital em determinados pólos que oferecem 

possibi11dades de retorno rápido, visa mais diretamente "m~ 

dernizar" todos os componentes que constituem toda a infra

es·trutura quer ao nível técnico, pOlítico, econômico e so

cial. 
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Neste contexto surgiu tillili~m a chamada teoria d o, 
c~ 

moderni zação que apresentava como solução pa:::a os países sub 

desenvolvid.os ao nível internacional, uma sua aproximação 

aos países desenvolvidos I e ao nível reg'ional ou local, qu~ 

do os setores atrasados da sociedade se aproximassem aos se3 

mentos mais avançados, "modernos" da mesma sociedade. Neste 

sentido, se os países hoje desenvolvidos chegaram a este e~ 

tado através da industrialização, o caminho que resta aos 

países pobres e atrasados é também se industrializarem para 

se "modernizarem" e se desenvolverem. A teoria da moderni 

zação. foi mais um dos cam:i,nhos que b capital ismo encontrou 

para ocultar sua verdadeira intenção: a,dominação. 

Neste sentido é que os soci610gos parecem estar ~ 

~cordo, quando constatam que o processo de industrialização 

aprofunda cada vez mais o processo' de dependência e domina-o 

ção, ao acumular cada vez mais o capital eln determinadas re 

gi5es nos países subdesenvolvidos, mantendo as estruturas so 

ciais, embora modernise alguns serviços e setores básicos. 

Assim e que a indusJcrialização nos países sub-desenvolvidos 

visou mais o processo de modernização de alguns setores da 

economia e alguns segmentos da sociedade, sem levar em celD

sideração a maioria desfavorecida da população, a não ser 

indiretamente e a longo prazo. 

Segundo Gino Gennani, a modernização se 0peL"a em 

setores que não chegam a constituir nenhum sinal de profun 

das transformaç5es das estruturas da sociedade, assim como: 

a urbani~ação, enquanto concentração demográfica em zonas 

urbanas, a diminuisão da taxa de mortalidade infantil, alg~ 

ma mudança na estrutura familiar, mudança nas formas e no 

alcance de participação dos segmentos de mais renda da so

ciedade. 

t: por isto também que L.A. Costa Pinto afirma que. 

a modernização pode se dar sem necessariamen'te haver imedia 

tas, necessárias e profundas transforroaç5es na estrutura da 

economia e da sociedade como um todo. 
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A teoria da modernização parece não estar preocup~ 

da em expl.icar as C3.USél.S do sub-desenvolvimento, mas apenas 

em apressar o desenvolvimento do capi~alismo. Nunca duvi-

daHl da modernização, tentam sempre acelerá-la. Quando mui 

to, veem "obstáculos" e "resistências" de ordem psicológica 

e educacional à mudança, e obviamente concl~lem que o desen 

vol viment,o de atitudes favoráveis, é um pressuposto à moder 
,- d l' tI nlzaçao e ao esenvo VlmeD o . 

Na Serra da Ibiapaba, a uupressão que se tem é que 

todo o esfo~ço concentrado parece estar sendo orientado na 

d~reção da acumulação e reprodução do capital. A educação 

que lá se efetiva é muito mais através do "grande capital" 

que por lá gira, penetrando os setores econômicos e soci

ais, pagando técnicos em muitas área~ que orientam e trasmi 

tem conhecimen-Lo ao povo, no sentido de participação e absor 
-çao desta nova realidade e deste novo universo trazidos pe-

lo progresso. Neste contexto, a educação transmitida pelos 

"aparelhos escolares" é extremamente insignificante. Final 

mente o povo deve entrar neste novo rítmo e afastar as re

sistências e obstáculos" que por ventura venham impedir es 

ta nova ordem do capital. 
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o plano de desenvolvimento rural integ~ado da Ibi~ 

paba está na real1dade integrando o seu comé:cc:Lo aos cenb:o::J 

consumidores mais avançados T quando, semanalmente partem ca!. 

radas e mais carradas de verduras, sobretudo tomates, pal:a 

Fortaleza, Belém, são Luiz, e quem sabe, se depots não re

tornam em formas de enlatados para melhor OOnS11'TIO dos ibia

pabanos? 

Constata-se também que a integração não se dá ap2-

nas ao nivel da produção e da circulação de bens e de di

nheiro. Dá-se também ao nível ideólogico. A educaçã.o se 

faz para a cooperação, dai o grande estimulo às Cooperat:_i 

vas Agrícolas. A participação comunitária e o planejamento 

participativo, são eixos em torno dos quais gira a metodo12 

gia dos técnicos que lá atuam. Em tudo i~to, passa a im

pressao de que ao nivel de proposta do Estado, está aconte 
~ 

cendo uma democracia participativa, onde a periferia e que 

determina, e não mais o centro. Onde a comunidade decide o 

que lhe é mais conveniente, e não mais o Estado. Onde os 

frUtos da capacidade de cooperação de todos revertem-se para 

o bem da comunid~de e não para a reprodução do capital. 

Na Serra da Ibiapaba, é inegável a mudança gener~ 

lizada dentro de lliua visão acentuadamente modernizante. Os 

que já eram ricos, hoje mostram-se cada vez ostensivamente 

mais ricos. Porém, os moradores e agregados que hahit-.avam em 

casas cobertas com folhas de coqueiro babassfi, fechadas com 

paredes de barro e com piso d~ chão batido, sem o menor sa 

neamento básico, continuam os ~esmos. As lamparinas conti 

nuam acesas à noite, embora sua casa seja cortada por fora 

por uma floresta de fios de alta tensão que transmitem ener 

gia para os currais, coxeiras e para as irrigações dos gra~ 

des e médios sitiantes. 

Não fiz pesquisas sistemáticas de campo, não mon

tei questionários. 

Apesar do consenso dos prefeitos, comerciantes e 
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muita gente pobre ser favorável aos resultados e mecé1nismos 

do POLONORDES'I'E I sei que mui tos têm uma pos tura critica, cog 

t~do para isto teria que ter me doado intensamente a esta 

tarefa de constatar as· contradições. .f:.1ui t.os são favoráveis 

por conveniência. 

Finalmente, ~ conhecido de muitos, informados ou 

não l o afastamento de técnicos, pelo simples fato de nã0 con 

cordarem com determinadas orientações surgidas das secret.a 

rias de planejemento, educação, safide ou das CEPAS(Comissão 

Estadual de. Planejamento Agricola). 

o Estado mesmo, e que .. determina. 

Cooperação e participação são válidas quando 

orientadas em direção dos interesses do Estado. 

Peguei literalmente os te.xtos oficiais, e 

-sao 

tendo 

estes como referência básica, tentei situar· os objetivos ne 

les propostos dentro do contexto político do desenvolvimen 

to do atual capitalismo brasileiro e sobretudo sua penetr~ 

ção no campo. Em seguida fi4 questões ao PQLONORDESTE na 

Ibiapaba no que diz respeito à sua proposta educativa como 

um todo, tendo como referência o processo de reprodução eco 

nômica e ideológica do càpital. 

o Projeto Integrado da Ibiapaba, fazendo parte de 

um projeto maior que é o POLONORDESTE, que por sua vez está 

embutido no contexto dos quase "faraônicos" projetos que 

vem desenvolvendo o governo brasileiro, visa integrar aqu~ 

la região no conjunto das regiões já desenvolvidas e indus 

trializadas e nisto parece que quem menos ~anha mesmo, e o 

povo. 

o Programa Educacional implantado· na Ibiapaba tam

bém é visto no grande conjunto da educação para o desenvol 

vimento do capitalismo, segundo a teoria do capital humano, 
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que parte do pressuposto de que quanto mais escolaridod8, 

mais saldrio e consequentemente maior descentralização de 

renda. 

Para isto educação tem que funcionar enquanto me 

canismo de àscensão social, integrando o homem no conjunto 

da sociedade dominante, via profissionalização e capacita-
-çao de pessoal. 

Seguindo o que foi exposto, o trabalho es"tá di vi 

dida em cinco capítulos. 

o primeiro se constitui da Introdução, onde tento 

fazer a história desta própria dissertação até chegar à 

sua forma final. 

o segundo, busca apresentar uma visao sintética 

da recente penetração do capitalismo na agricultura brasi 

leira, uma vez que o POLONOP.DESTE se constitui na mais re 

cente intervenção do Governo Federal no Nordeste, tentando 

resolver mais o problema rural da região. 

No terceiro capítulo, tento relembrar as diversas 

modalidades que o governo usou para intervir buscando so

lucionar a problemática nordestina, desde o século passa

do, quando a regiao era considerada dentro dE: uma perspec

tiva de engenharia hidráulica, devido à seca, até o POLO 

NORDESTE. 

No quarto capítulo, apresento os objetivos e abran 

gência do POLONORDESTE para toda a região nordestina e seu 

desdobramento específico na Serra da Ibiapaba. Para isto, 

de um lado transcrevo literalmente o decreto presiãencial 

que o criou em 1974, e com relação à Ibiapaba - após alg~ 

mas informações sobre a região extraídas tanto do próprio 

"Projeto de Desenvolvimento Rural Integrado da Ibiapaba" 

elaborado por técnicos da Comissão Estadual de Planejarrento 
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Agrícola" (CEPA) do Ceará, como do docUlúento "Detalhélmento 

do Projeto de Desenvolvimento Rural Integrado da Ibiapaba" 

elaborado por técnicos do Banco Mundial - igualmente trans ... 

crevo resumidamente os objetivos e mei:as contidas no mesmo 

"Projeto de Desenvolvimer:to Rural Integrado da 

elaborado em 1975. 

Ibiapaba" r 

No último capítulo 1 tento comentar ao nível de que.§. 

tionamento, o "Projeto de Desenvolvimento Rural Integrado da 

Ibiapaba" no que diz respeito à sua proposta educativa como 

um todo. 
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2. AGRICUL'fURA NO BAASIL 

Por mais que os governos queiram industriaJizar o 

Brasil, sua problemática fundamental é e continua sendo o 

meio rural. 

Se isto se pode dizer do Brasil como lilll todo, to~ 

na-se mais verdadeiro quando nos referimos ao Nordeste. Fi 

nalmente, dos 36 milhões de pessoas que lá habitam r 52,6% 

vivem na área rural. E ainda segundo o IBGE - 1979, em 

1975, 6,1% dos produtores rurais nordestinos 

71,9% das terras. 

controlavam 

Não sabemos se todos os programas especiais que o 

governo tem criado para carrear dinheiro para a agricultu

ra, tem resolvido este problema, e sobretudo qUé'_i1do diz res 

peito ao Nordeste tão contemplado com "intervenções fede

rais" com este objetivo. Diante disto, achei por bem fazer 

uma colocação a respei to da 'agricultura brasileira corno um 

todo,. para vermos como o cqpital está penetrando no campo, 

acirrando as contradições e acumulando-se através de um 

"estilo moderno" que não transforma, porém conserva as es

truturas de dominação. 

2.1. Colocação do tema 

Os historiadores da formação econômica do Brasil 

estão de acordo na ênfase do, setor primário na economia do 

pais, desde o inicio do seu povoamento até alguns anos após 

a segunda guerra mundial, quando se instalou o processo de 
. ,,- -I 
lndustrlallzaçao. 

Com a grande depressão de 29, os preços dos prod~ 

tos primários tiveram uma grande baixa no mercado interna 

'cional e a partir daí houve necessidade quase expontânea 

de se buscar novas fontes, voltando-se assim para o mercado 

IA este respeito leia-se: FUI{"fAOO, Celso. FOITOêlÇão Econômica d:::> Brasil. 
S.Paulo. Cia Editora Nacional. Ba. ed. ,1968. PRAID LTUNIOR, Caio. His
tória Econômica do Brasil. S.Paulo, 10a. ed., Ed. Brasiliense, 1967. 
OODRf:, Nelso Werneck. Introdu;;ão a Pevol~ão Brasiliera. R.Janeiro. 
3a. ed. 1967. -
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interno como novo centro din~mico. Deste modo, a econ6mia 

do país voltou-se sobJ:e si meSTOà desenvolvendo novas a.ti vi 

~ades produtivas, levando em consideraç~o as necessidades 

internas até ent~o atendidas pelas importações. 

Houve grande redução na capacidade de importação 

e teve início o chamado processo de "substituição de tmpo!:. 

tações" que segundo Fernando Henrique Cardoso, consiste na 

"implantaç~o de uma indústria local para a fabricação de 

produtos que faziam parte de pauta de importações". IIEsta 

industrialização foi em grande parte fomentada pelo Esta.do 

e baseou-se inicialmente na mobilização de capitais nacio 

nais formados no setor exportndor prim~rio e no setor urba 
. 1 

no mercantil". 

A crise de vinte e nove, veio ao encontro da Revo 

lução de Trin::a no Brasil, quando chega ao fim o ciclo ag:ê~ 

rio-exportador e começa um período de base industrial que 

foi ainda muito mais estimulado com o advento da segunda 

guerra mundial. Contudo, foi no início doé anos cinqüen

ta que o país entrou decididamente no processo de indus

trializaç~o acelerada, visando substituir o modelo de de 

senvolviment.o baseado em exp.ortações de pr~dutos prim~rios 

tradicionais altamente dependentes do exterior. 2 

Francisco de Oliveira afirma que a "primeira met~ 

de dos anos cinqllenta, correspondendo quase inteiramente à 

presidência de Vargas, tiveram lugar vários empreendimen

tos estatais como a Petrobrás, a Companhia Siderúrgica Na 

cional e o projeto Eletrobrás. A partir de 1956, no governo 

1 

2 

CARlX)SO, Fernando Henrique. "O MocElo Brasileiro d2 D2senvolvinento". 
Revista Debate & Crítica, n? 1 - jul.-dez . ./1973 - p. 19. 

OORIS, Fausto. "A Revolução de Trinta 11 • Brasil em Perspectiva. S. 
Paulo. Difusão Européia do LivTO, 2a. ed., 1969. 
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Kubstscheck foi ativado decididamente o set.or indus t.J: ial , 

apoiado na instruç~o 113 de janeiro de 1955, baixada por Eu 

g~nio Gudin, ent.~o Ministro da Fazenda de Caf~ Filho, que 

oferecia extraordin~rios privi1~gios para a ent.rada de caPi 

tal estrangeiro no Brasi.l".l 

Dentro deste processo de industrializaç~o, o govcE 

no com apoio dos industriais decidiu diversificar a produ

ç~o industrial e orient~-la para os produtos tIpicos "das 

sociedades de consumo". Para isto, n~o havia capitalizaç~o 

suficiente e a saída foi apelar para os investimentos es

trangeiros. 

Esta nova modalidade de indfistria, modificou pro

fundamente as relações centro periferia. A partir daí 

o comportamento global das economias per:i.f~ricas, passou a 

pautar-se por formas próximas das que caracterizam os paí

ses centrais. S~o transferidás para as economias sub-dese~ 

volvidas, um sistema produtivo já pronto, importando-se fá. 

bricas completas, que no decorrer de poucos anos passam a 

fabricar os uten$ílios usuais da "vida moderna" nos países 

desenvolvidos. Trazem com elas as técnicas e tecnologia pr~ 

dutiva necess~rias para o fundamento das· economias industri 

ais de massa, como a propaganda, fabricaç~o constante de no 

vos produtos e criaç~o.de novas necessidades de consumo. 

2.2. Capitalismo no Campo 

Se o Brasil conseguiu lograr alguns resultados no 

setor industrial, o mesmo parece n~o ser dito a respeito do 

setor agrícola, apesar de ser considerado como determinante 

da e.conomia brasileira. 

Se nos últimos anos se falou e se fala de priorid~ 

de da agricul tura I é simples.mente para que esta venha em 

lOLIVElRA, Francisco de. A Economia da Depend~ncia Imperfeita. Rio de 
Janeiro, 1977. p. 77. 
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socorro aos grandes problemas considerados como núcleo fu!) 

damental dos últimos governos, como sejam: balança de pag~ 

mento 1 inflação, liberação de mão-de-obra e minimização dos 

problemas de tensões sociais. 

H 1 I · 1 t d b . t~' e ena .evlln em um es .U o so re a lmpor -anCla qL1fJ 

o setor agrícola ocupou nos planos de desenvolvimento dos 

governos brasileiros até 1974, faz algumas considerações: 

a) No governo Dutra, o chamado Plano SALTE privi

legiava quatro setores: saúde pÚblica, alimen 

t~ção, transporte e enérgia elétrica. Neste 

plano, a agricultura apresenta uma dupla carac 

terização: por um lado, como suprido~a de gên~ 

ros alimentícios e por outro, como produtora~ 

mão-de-obra, parte da qual deveria abastecer o 

mercado de trabalho industrial. 

Assim, dentro do Plano SALTE, a agricultura e con 

siderada como um setor de pouca expressão e sua atividade 

econômica é percebida corno .importante, somente na medida 

em que está orientada para o atendimento da demanda do se

tor urbano. 

1 

b) O Plano de Metas do Governo Juscelino Kubi tscheJ<: 

repousava sobre um tema central que era o de

senvolvimento industrial acelerado. Neste pl~ 

no, cinco setores (~nergia, transporte, alimen 

tação, industrias de base e educação) , foram 

considerados como estratégicos para o desenvol 

vimento brasileiro. Os investimentos previs

tos no plano para cada um destes setores dá ba-m 

a idéia do nível de prioridades entre eles,pois 

do total dos recursos financeiros planejados, 

'LEWIN, Helena. A temátiCc"1 do Mundo Rural nos Planos Brasileiros de 
Lesenvolvinento. rebate & Critica, n9 4 - 1974. 
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o setor cncj:gia foi cont.emplado com 43,4%;tran~ 

porte corr. 29,6%; indúst.ria de base com 20,4%; 

educaç~o com 3,4% e alimentaç~o com 3,2%. 

No Plano de Metas, a atenç~o dada ã aqricu1tura, 

e no sentido de fazer com que ela deixe de ser o obstáculo 

ao desenvolvimento e não se constitua mais no "ponto de es 

trangulamento" da economia nacional. 

c) "O Plano Trienal de João Goulart difere dos an 

.teriores pelo fato de constituir em um integra

do documento anacrônico, incluindo a análise do 

comportamento da er.onomia cmuo um todo, os mec~ 

nismos e critérios para o seu funcionamento,além 

de demonstrar a necessidade de reformas básicas 

em setores chaves para o desenvolvimento naci.o 

nal, destacando, por sua vez, o papel dos entra 
. -." 1 Ves extra-economlcos . 

A orientaç~o referente à agricultura, diz respei

to a sua possibilidade de responder, o mais rápido possi 

vel aos outros setores da economia, especialmente ao setor 

industrial. 

Celso Furtado, autor do Plano Triental afirma que 

a incapacidade da agricultura de responder à demanda de 

alimentos nas zonas urbanas, constitui um verdadeiro obstá 

culo ao desenvol vime·nto. 

-Isto demonstra bem a preocupaçao dos governantes 

quanto ao papel do setor rural carro um obstáculo ao processo 

de desenvolvimento. 

O Plano Trienal acentua o descompasso entre desen 

volvimento industrial e agrícola, e vê a agricultura atrelada. 

1 
LEWIN, Helana. Op. ci t. p. 99. 
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à indústria. Neste sentido é explícito quando afirma: lia 

importância extraordinária do ritmo de industrialização p~.!-. 

ra o desenvolvimento da agricultura, não se limita à a1t1pli~ 

çao que provoca no mercado de produtos, agropecuários, sen

do mais decisivo o implJlso que dá ao aperfeiçoamento e a 

criação de tªcnicas mais eficientes de produção agricola, 

pois a expansão industrial multiplica as oportunidades de 

progresso tecno16gico de todo~ os setores de atividade eco 

nômica" .1 

A partir de 1964, durante os governos que se suc~ 

deram, os Planos elaborados não diferiram substancialmente 

entre si qua~to ao projeto de capitalismo a ser consolida

do no sistema econôl1üco nacional. Variou apenas a ênfase 

dada nos instrumentos adotados para sua implementação, fi 

xando-se basicamente no combate à inflação' e ao mesmo tem 

po na elevação de taxas de desenvolvimento econômico. 

d} O PAEG (Programa de Ações ,Econômicas do Governo) 

do período Castelo Branco, teve como objetivo: 

acelerar o ritmo de crescimento econômicoi con 

ter o processo inflacionárioi atenuar os desni 

veis econômicos setoriaise'regionaisi rebai

~ar as tensões criadas pelos desequilíbrios s~ 

ciais; assegurar oportunid~de de emprego e cor 

rigir os dªficits do balanço de pagamonto. 

O atraso tipicamente estrutural da agricultura, a 

que se refere ~ PAEG ao analisar a contribuição deste se

tor' no processo inflacionário, reside no fato de que a ofer 

ta agrícola, apresenta-se incapaz de responder aos estímu

lo.:: do mercado, devido à sua baixa produtividade econô.rni 

Ci com isso implicando as disparidades existentes entre a 

crc ~,;cente expansão da demanda urbana e o insuficient:e au

mellto da oferta redundando em elevação dos preços dos pr~ 

dutos agropecuários. 

1 
Id.lb. p. 100. 
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Assim, a necessidade da modernização da agri.ct;lt~ 

ra se insere nos planos de desenvolvimento, na medidR em 

que participa da polí tica geral de combate à inflél.ç~ã,) qu~ tem 

sido a preocupação fundamental dos governos, sobretudo p0.:c 

que se acredita, que uma vez retirado este obst~culo, o 

crescimento econômico se faz naturalmente. 

Essa tem~tica de controle do processo inflacion5-

rio e de aceleração do crescimento econômico encon tra--se 

tanto no "Plano Estratégico de Desenvolvimento" (PED) , do 

governo Cos ta e Si I va. como no de "Metas e Bases para a Ação 

do Governo" (.lV1EBI'.G). do pertodo Médj ci . 

e1 O PED procurou determinar os fatores que na se 

vera política anti-inflacion~ria do governo an 

terior, concorreram para o debilitamento do se 

tor privado. Esse diagnóstico foi traduzido 

em medidas que visavam a estimular e fortale

cer a empresa privada, procurando restituir

lhe o antigo dinamismo ao lado de um programa 

para estabilização gradativa do comportarrento 

dos preços. 

fl O MEBAG persegue estes mesmos objetivos, subs 

tituindo alguns instrumentos, aperfeiçoando o~ 

tros ou criando novas prãticas de int~rvenção. 

Para acelerar as t~as de crescimento econômico 

tanto o PED, como o MEBAG propunh~m a. adoção de uma polít! 

ca de es'timulos à entrada do capital estrangeiro para pa!: 

ticipar como sócio do projeto de desenvolvimento brasileiro. 

:E': dentro deste contexto mais amplo que se situa o 

setor agr~rio nos planos de desenvolvimento destes últimos 

governos, ou seja, a progressiva transformação da agricul

tura tradicional mediante incentivos de créditos, preços e 

assistência técnica, capazes de lhes modificar os métodos 

de produção as relações de trabalho e as cxmdições de vida do 
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trabalhador. 

Desta forma, compreende--se porque os benefícios do 

setor agrícola em rela~~o ã polItica econ6mica global tem 

sido apenas indiretos. A preocupaç~o dos governos n~o 

com a agricultura em si t por~m, enquanto serve de ajuda 

outros setores da economia, ficando ela sempre como um 

tor marginal e secundário. 

a 

se-

No sentido de se considerar a agricultura como me 

ro auxiliar de outros setores da economia, sobretudo da in 

dústria, os estudiosos do aSSl1nt.o afirmam que o setor ... 
agr~ 

cola, no atual processo de desenvolvimento brasileiro, de

sempenha pelo menos os seguintes pap~is: 

produção de alimentos e materi'as primas; 

liberaç~o de mão-de-obra para o setor industrial; 

fornecimento de recursos para a formaç~o de cap.i 

·tal: 

- criaç~o de mercado consumidor para o setor indus 

tr.ial; 

.- aumento das exportações de produtos agrícolas p~ 

ra gerar divisas riecessárias ao processo de in

dustrialização. 

Mais ou menos estes mesmos objetivos fqram meneio 

nados mais rerenterente pelo Miriistro Delfim Neto f então Minis-
- . 

tro da Agricultura, quando falava na Escola Superiorde GueE 

ra ao explicar o projeto para o setor' agrícola do terceiro 

PND. Disse o Ministro naquela ocasião, "que o projeto agrI 

cola visa al~m de aumentar a oferta de alimentos e produtos 

exportáveis, liberar m~o-de-obra para a formação de um exér 

cito industrial de reserva, liberar capitais para os seto

res a serem dinamizados."l 

1 Jornal "O l-DVII'1ENID" 16)22 de julho de 1979. 



Com relação ao primeiro objetivo: produção de al:L 

mentos e materias primas é um objetivo básico; porém os ana 

listas do setor agrícoiad afirmam que a política atual pri 
I --

vilegia muito mais os produtos de exportação, sobretudo, s~ 

ja r café, trigo, cacau e cana-de-açúcar, os chamados prod~ 

tos nobres, com lliua grande linha de crédito, ao posso queos 

produtos alimentlcios de prinleira necessidade, como feijão r 

milho e arroz, sobretudo, ficam em segundo plano, usufruin·

do da menor linha de crédito dentro da polí t.i ca governameE. 

tal. 

Em todos estes objetivos r pode-se const.at.ar o pa

pel secundário da agricultura, sempre servindo de suporte 

para outros setores, além de fornecer mão-de-obra à indús-

tria, contribui ainda mais para aumentar os desempregados 

urbanos, servindo de mercado consumidor para as indúEtrias 

fornecedoras d~ produtos químicos, etc. 

PO.rtanto, o referencial do desenvolvimento agríc~ 

la é o setor industrial, sobretudo quando se afirma que o 

setor agrícola se consti t.ui em obstáculo ao desenvolvimento 

econômico e quando este se impulsiona e graças ao desenvolvi 

mento industrial. 

Diante deste impasse, a única saída proposta e im 

primir às atividades rurais brasileiras uma dimenção lndus 

trial e empresarial, vinculado a um modelo tecnológico avan 

çado como exigência do capitalismo moderno. 

Historicamente a transformação da agricultura tem

se feito por meio de um dos seguintes caminhos: ou pela via 

democrática da distribuição de terras e dos demais meios de 

produção entre a maioria da população rural, através da re 

forma agrária que foi seguida por países como a França, Es

tados Unidos e Japão e por todos os países socialistas; ou 

pela via autocrática, feita, através da tràn~formação dos 

latifundios tradicionais em grandes empresas rurais priva

das., fundament.ada numa política concentracionista da pro-
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priedade agrária e dos demais meios de produção e da renda, 

que foi seguido pela Inglaterra, alguns países da europa co~ 

tinental e atualmente pela maioria dos países da &~érica La 

t ' '1' B '1 1 lna, lnc USlve o raSl . 

Os es-tudiosos afirmam que as primeiras tentativas 

de implantàção de urna visão empresarial - capitalista den-

tro de uma política mOdernisadora-tecnológica, no meio ru

ral brasileiro, em larga escala e sem qualquer mudança na 

estrutura agrária, deu-se em 1951 como resultado das reco 

mentações da Comissão Mista Brasil-Estados Unidos que estu

dou a realidade rural brasileira. 

Como resultado concreto desta Comissão, surgiram 

dois projetos no montate de vinte milhões de dólares, obj~ 

tivando facilitar a importação dos Estados Unidos de equi

pamentos agrícolas sobretudo tratores, arados, cultivadores, 

semeadeiras e colhedeiras. 

Porém, foi a partir da década de setenta, sob o am 

pIo estímulo do programa de incentivos governamentais queas 

grandes empresas voltam-se para o campo. Foi também no iní 

cio da década de setenta que sei"nstalaram" no país diversas fli 
bricas de equipamentos agrícolas quase sempre subsidiárias 

d lt ' , , 2 e mu lnaClonalS. 

:t; através da "modernização tecnológicall que o capi t~ 

lismo invade o campo permitindo que a realidade rural bras.i 
-leira continue concentrada sempre e cada vez mais nas maos 

das grandes empresas de capital internacional. E isso a~l 

re maior significado quando, atualmente a import~ncia estra 

tégica dos alimentos, rivaliza com a energia nuclear e com 

o já famoso petróleo. 

1 

2 

GJIMARÃEs, Alberto Passos. A crise a9l;ária. Rio de Janeiro, Paz e 'Ter 
ra - 1979. 

Id.Ib. p. 304. 
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Neste sentido as grandea empresas multin~clonais 

que quase sempre pertencem aos paises fortemente industri~ 

lizados adquirem v&rias extens5es de terra aos paises per! 

féricos e se dedicam também à agropecuária na busca de ali 

mentos e muitas vezes de matérias primas, mantendo assim, 

o controle sobre "as fontes primárias dos países sub-desen 

volvidos" . I 

Com as multinacionais, acompanha toda sua tecnol~ 

gia que como foi dito subordina todo o setor agrícola ao 

industrial. Francisco Graziano Netto chama atenção para 

o fato de que a utilizaç~o de tecnologia privilegia sempre 

as culturas de e:xportação através de "novas variedades g~ 

néticasi estudos de adubação wais elaborados, melhores co 

nhecimentos sobre espaçamento, climatologia e doenças. ,,2 

Enquanto isto, a inexistência de tecnologia com relação aos 

produtos de consumo interno explica a sua ineficiência. 

Atualmente, os países capitalistas desenvolvidos 
-se preocupam fundamentalment.e, nao apenas com a preserva-

çao da continuidade dos sistemas capitalistas como um to 

do, mas sobretudo, se preocupa com sua radical intocabili 

dade. Para que este objetivo seja atingido, observa ainda 

Grazian03 a própria indústria que representa o setor cap~ 
talista propriamente dito, pressiona o governo no sentido 

1 
PEREIRA, Osny Duarte. em "Agricultura: entrando na dança cbs nonopo
lios". Cadernos de Tecnologia e Ciência, n? 4 dez-janj1974, afirma 
que hoje 70% &"1 humanidade dependem dos Estados Unidos para o forneci 
mento de. alirrentos, especialnente cereais e· metade da população agrí= 
cola do muncb capitalista é controlada pelos cem waiores grupos desse 
setor. Isto explica e.m parte, porque os paises sub-desenvolvidos não 
conseguem organizar carteis ou nesmo acordos de fixação de preços mí
ninospara seus produtos básicos, CDTrOcafé, cacau ou açúcar. D2ste 
nocb, dentro dessa polÍtica de conservar o controle sobre os países 
fornecedores de matrias priJna.s o rresmo autor chama atenção que a 
Wolliswagen, a Light, a Souza Cruz e muitas outras multinacionais sem 
nenhuma tradição e experiência nessas atividades entregararrrse a am
biciosos projetos, penetrando em tocb o núcleo desde a produção até a 
exportação 

? 
- GRAZ IANO NE'IO, 
preliminares. 
p. 82. 

Francisco. Capitalismo e Tecnologia no campo: notas 
in.: Encontro COJ.ll a Civilização Brasileira, n? 10 

3Id. ibid. p. 85 
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de orientar a política a favor da introdução da a'1arnada tec 

nologia moderna na agricultura. 

Esta depend~ncia da agricultu~a ao capitalimos ig 

dustrial, afim de favorece-lo, se torna mais patente qua~ 

do alguns analistas constatam que nem sempre a tecnologi;; 

moderna apresenta maior produtividade do que uma técnica 

tradicional. Assim, Francisco de oliveiral cita um traba

lho sobre a cultura do milho no município de Itapeva, são 

Paulo, móstrando que essa cultura era economicamente mais 

rentável para os agricultores que não praticavam uma técni 

ca mecanizada e outros insumos modernos em grande quantid~ 

de, como adubos, fungicidas, inseticidas, etc. 

Francisco Graziano Neto no artigo já citado afir

ma "que muitas vezes a pressão exercida pelo capital indus 

trial produtor de insumos agrícolas não é facilmente visua 

lizado, uma vez que fica dissimulada por todo o complexo 

institucional da sociedade".2 Graziano arremata concluin-

do que "ao mesmo tempo em que 'a Europa reforça a utiliza 

ção da tração animal nas propriedades agrícolas, no Brasil 

o burro da roça é sinônimo de atraso e ignorância" 3 

Assim, foi introduzida e expandida no Brasil, urna 

"ideologia modernizadQra" que orienta a formulação da polí 

tica agrIcolae as decis6es individuais dos agricultores. 

Mesmo quando o governo institucionaliza o crédito 

rural, 75% a 90% do valor dos créditos concedidos vão para 

as mãos dos grandes e médios proprietários de estabeleci

mentos agropecuários em detrimento dos pequenos agricultQ 

res responsáveis praticamente pelo abastecimento do rnerca 

do interno brasileiro. 

ICitado por GRAZIANO NE'IO, Francisco. Op. cito p. 75. 

2Id. Ibid. p. 85. 

3Id . Ib. p. 85. 
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As estatísticas do Branco do Brasil ev.i..dcnciaII1 que 

a concentraçâo dos recursos destinados ao financiamento do 

setor agrícola nas mâos de um pequeno número de grandes 

agricultores r vem se acentuando cada vez mais nos últimos 

anos. 

Os levantamentos feitos provam também que o crédi 

to rural está concentrado também em termos regionais em 

prejuizo das regi6es menos desenvolvidas, sobretudo o Nor

o· deste. 

Enquanto esta regiao tem contribuido com 20% a 25% 

do produto agrícola nacional, tem absorvido apenas 11% a 

13% do crédito rural. l 

Além da concentração entre os beneflciários e en 

tre as regi6es, o crédi.to rural é di.rigi.do basi.camente ao 

financiamento de mu pequeno número de produtos que recebe 

a maior parte dos recursos em uma proporção muito superior 

àOsua parti.ci.paçâo no total-da produçâo. 

Para comprovar i.sto, as estatísti.cas citadas por 

Luiz Carlos Guedes Pinto afirmam que nos últimos anos, 5 

produtos: café, soja, cana, algodão e trigo, tem recebido 

em torno de 60% do crédito e participam com 33% do valor 

da produção; de outrn lado 3 produtos: feijão, m2~diQca e 

milho, apesar de contribuirem com 25% a 35% do valor do 

produto agrícola, recebem ap~nas 12% do crédito rual. 2 As 

conseqüências negativas da di s trib.uição do crédi to são tão 

evidentes que as autoridades bancárias apontavam alguns 

efeitos: concentráçâo a favor dos gr~ndes produtores; ele

vação °do preço das terras; inadequação tecnológica e mau 

uso de insumos e equipamentos; desvio de recursos para ou

tras atividades; especulação no mercado financeiro; compra 

lpIN'ID, Luiz Carlos Guedes. Notas sobre a fOlítica agrícola bra~::;ilei
ra. J?ncontros com a Ci.vilização Brasileira, n9 7 - jéill./1979. p. 198. 

2pIN'ID, Luiz Carlos Gilldes. Op. cito p. 198 
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Este perfil estrutural da agricultura brasileira 

está sendo moldado pela estratégia da "modernização conseE 

vadora", isto é da modernização sem mudança nas estruturas 

que permanecem arcaicas. 

1 
Id. Ib. p. 201. 
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3. AS INTERVENÇÕES FEDERAIS NA AGRICUL'rUHA DO 

ANTES DO POLONORDESTE 

NORDESTE, 

3.1. Primeiro PerIodo 

Antes de falarmos do que seja o POLONORDESTE, 

contexto político, sua justificativa e seus objetivos, 

seu 
, 
c 

ne cessário que o coloquemos dentro de um uni verso mais am-

plo. Para isto é indispensável que vejamos um pouco a p~ 

lítica do Governo Central, não apenas para com a regiãoN~ 

destina especificamente, mas também para com outras regiões, 

e para com o paIs como um todo. 

As modalidades de intervanção do Estado no Nordes 

te, não só têm sido muito variadas, como tillUbém muito anti 

gas. 

Os analistas em geral, ao considerarem as polIti 

cas do Governo para a região Nordestina, costumam dividi

las l situando-as em etapas di~erentes. A primeira etapar~ 

monta ao final do século XIX até aproximadilluente à década 

de 40 deste século. 

Com a grande seca de 1877, o·Governo começa a cog 

siderar as sêcas nordestinas como um problema nacional,ape

sar de sua localização regional. Dentro desta ótica, o G~ 

verno Central desenvolve uma política nitidamente de açud~ 

gem, o que levou a alguns analistas a encararem esta post~ 

ra do Governo como sendo uma solução de mera "engenharia hi 

dráulica" . 

Assim, é que em 1884 é iniciado o primeiro grande 

açu~e da região, o Cedro, na cidade de Quixadá no ceará. l 

lcx)HEN, Anélia. Crise Regional e Planeja:rrento. são Paulo. Ed. Perspec 
tiva, 1978 - p. 57)58. ,< 

O Presidente Afonso Pena ao inaugurar o açude do Cedro teria exclama 
do: "é muito lindo, mas é uma inutilidade". Cf. CAVALCJl.NTE, Roberto. 
Desenvolvimento Regional no Brasil. IPEA, 2a. ed. 1978 - p. 57)58. 
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Em 1909, no governo de Nilo Peçanha, 6 criada a 

Inspetoria Federal de Obras Contra as Secas (IFOCS) que em 

1945 é transformada no atual Departamento Nacional de Cbras 

Contra as Secas(DNOCS).l 

Quase paralelamente ã criação do DNOCS, é criada 

em 1942 a Comissão do Vale do são Francisco "com o objeti

vo de assegurar o desenvolvimento planejado do 'grande rio' 

marcando com isto a mudança gradativa da filosofia pura e 

simples da engenharia para uma concepçao mais abrangente 
- 2 da questao do' Nordeste. 

3.2. Segundo Período 

O segundo período de intervenção do Estado no Nor 

deste, começou na década de 50 e se estendeu até 1964 com 

o governo militar. 

Em 1951, deu-se outra grande sêca e no ano segui~ 

te, o Governo Federal, cria. uma instituição mais 

te dos problemas do Nordeste: O Banco do Nordeste 

abrange~ 

do Bra-

sil(BNB) que'sendo uma instituição financeira, podia apr~ 

sentar suporte para os problemas sócio-econômicos, enfati 

zando assim, ainda mais a necessidade de ruptura com a po

lítica de' "engenharia hidráulica". 

A próxima mensagem que justificou a criaçao do Ban 

co afirma que "ã luz da experiência passada e da 

técnica do planejamento regional", era tempo de 

se ao estudo e solução do problema uma definida 

moderna 

imprimir

diretriz 

IA finalidade do INO~ l~galIrEnte, é a realização de:! todas as roras des 
tinadas a prevenir e atenuar os efeitos das secas. Seu diretor igual
nente por lei, deve ser um engenheiro civil. O que se pode concluir 
que a política da engenharia hidráulica ainda é a solução, sobretudo 
considerada que o Nordeste neste século sofreu seis grandes. secas: 

.1900, 1915, 1919, 1920, 1931/32, 1951/52, 1958 (Cf. COHEN, Amélia. Op. 
cito p. 58 e 61. 

2 . 
CA\.lAI1:ANTE, Rcberto. Op. Clt. p. 60-61. Este fato segundo outros auto-
r~s é muito mais para estimular a oomunicação fluvial perante as di fi 
culdades advindas da Segunda Guerra Mundial cx:xn ataque aos navios bra= 
sileiros, do que wna. real tomada de consciência da necessidade de:! de
senvolvinento da região(Cf. mHEN, Amélia. Op. cito p. 59-60). 
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~ . . 1" 1 cconomlca-SOCla . 

Com o objetivo de viabilizar outra soluç~o para a 

região, o BNB cria no quadro de suas atividades um escrit.§. 

rio para estudar tecnicamente os problemas do Nordeste ('IENS). 

Deste escritório sairam muitos estudos analíticos que iriam 

servir de base a outras iniciativas para a região. 

Apesar de uma certa infra-estrutura já apresent~ 

da tanto pela criaç~o do BNB, como pela criaç~o da compa

nhia hidroel~trica do são Francisco (CHESF) ,pelo próprio 

DNOCS e Companhia do Vale do são Francisco (CVSF) , o Nordes 

te não pôde evitar mais uma grande seca, a de 1958. 

Por questão de ordem política, o governo resolve 

mais uma vez rever sua política parà com o Nordeste. Neste 

mesmo ano cria o Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento 

do Nordeste(G~DN1, chefiado por Celso Furtado. Deste gru-

po de trabalho surgiu em 1959 um documento que definiria 

uma pOlítica de Desenvolvimento Econômico para o Nordeste. 

Este estudo analisava a problemática da Região dentro da 

conjuntura da própria realidade econômica brasileira, enfa 

tizando que a concentração de renda na região Centro-Sul 

respondia lTIuito mais pelo empobrecimento do' Nordeste do 

que as conseqtiências das sêcas. 

- .. O problema do Nordeste e estrutural e nao pode ser 

resolvido apenas com açudes. 

Para criar as novas condições desta nova política 

de desenvolvimento para o Nordeste, em 1959 por decreto pr~ 

sidencial, foi criado o Conselho de Desenvolvimento Econô

mico do Nordeste, sendo transformado no fim deste meSlTO ano, 

lCAVALCAN'IE, Roberto. Op. cit. p. 61-62. 
O primeiro presidente do mB foi RÔmulo de Alneida que passou o cargo 
a Raul Barbosa, logo após este ter deixado o governo do Ceará, o que 
provavelmente levou Fra~cisco de Oliveira a afirmar que o &~ servia 
mais aos interesses dos algodoeiros cb Nordeste, quando a sua direção 
foi entregue a polítioos do PSD, pertenrentes à oligarquia agrária. 
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igualmente por força de Decreto presidencial) na atual Sup.§: 

rintência de Desenvolviment.o Econômico do Nordeste (SUDEI\'E) , 

que visava em primeiro lugar "a garantir a unidade de dir.§: 

ção do papel de liderança do Governo Federal na promoção do 

desenvolvimento no Nordeste, evitando a ação fragmentada ~ 

terior ll
• Em segundo lugar, a SUDENE visava "subordinar a 

ação coordenada às linhas luestras de um programa regional 

de desenvolvimento que disciplinasse o uso de recursos fis 

cais elevando-lhes a eficiência 11. Em terceiro lugar, a 

SUDENE deveria "reestruturar o aparelho administrativo pa

ra que se tornasse capaz de desempenhar a política prescr~ 
1 ta. 

Diante disto, pode-se constatar que a SUDENE se 

constituiu numa real política de intervenção do Estado} de 

maneira autoritária e planejada para que este se tornasse 

também produtor no Nordeste, como o era em outras regiões 

e assim o capital também se reproduziria e se acumularia no 

Nordeste. 

Não se deve esquecer que nesta época, as tensões 

sociais e políticas do Nordeste eram muito aguçadas (basta 

·ci tar a problemática das ligas· camponesas), reclamando do 

Governo Federal uma presença mais eficiente, e neste senti 

do, essa política de desenvolvimento do Nordeste era mais 

para conter as insatisf~çõc3 sociais e políticas e não para 
. 1 - d . 2 estlmu ar a expansao a economla. 

3.3. Terceiro período 

o terceiro período de intervp.nção do Estado no Nor 

deste, foi a partir de 1964. 

1 
Cf. OLIVEIRA, Francisco. Elegia por uma Pe (li) gião. Rio de Janeiro. 
Paz e Terra, 1978. p. 83. 

2 
CX)IIEN, ArrÉlia. Op. cito p. 64. 
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Com o objetivo de atrair investimentos para a re

gião, o governo militar baixa o decreto 34/18, criando in 

centivos fiscais para que as industrias, sobretudo do Cen 

tro-Sul possam se instalar no Nordeste. Com isto, diz lTJn 

cisco de Oliveira: "o Estado fundiu-se com a burguesia e 

os principais grupos econômicos do Centro Sul transferira~ 

se para o Nordeste. "Nesta polItica de intervenção, os po~ 

cos grupos da Região que conseguiram sobreviver, só o fize 

ram porque conseguiram ficar no mesmo nIvel dos grandes 91~' 

I ' t d ' . 1 11 1 pos monopo 1S as a econom1a naC10na . 

AI começa efetivamente o processo de unificação 

do espaço capitalista. O capital se acumula cada vez mais, 

concentrado-se nas mãos dó Estado e da burguesia industrial. 

Durante este terceiro perIodo, foi no governo 

J.1édici que mais se constatou esta polItica de intervenção, 

verificada através das grandes iniciativas chamadas IIproje 

tos de impacto", expressão que chegou a se tornar 

bial. 

prove!: 

O ano de 1970, foi mais outro ano de seca. N~qu~ 
~ 

la epoca falava-se que a SUDENE privilegiava excessivamen 

te a indústria em detrimento da agricultura. Os incentivos 

fiscais estimulados pelo Decreto 34}18 levavam as indus

trias a se localizai.em ltldis nas áreas metropolitanas, so 

bretudo de Recife e Fortaleza, deixando o interior entre

gue a sorte. 

Naquele ano o então Presidente Médici visitou o 

Nordeste e agindo independentemente na SUDENE, lança mais 

uma nova estratégia para o desenvolvimento da região. Des 

ta vez está orientada em direção da agricultura. 

Esta nova polItica se fundamenta em três programas: 

1 
OLIVEIRA, Francisco. Op. cit, p. 64. 
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- O primeiro é o ufanJstiCD e monumental "Programa 

de Integração Nacional" (PIN) , tido pelo próprio Presiden-

te "como o instrumento a serviço do progresso de todo 

Brasil" (Discurso na SUDAM em 08.10.70), pois "o que 

o 
-nao 

se pode fazer devido à escassez de capital, pode ser feito 

com programa integrado de colonização e desenvolvimento, 

com o mínimo de recursos econômicos capazes de gerarem ra

pidamente a riqueza, para completar sem inflação, o esfor 

ço necessário à solução de dois problemas: o do homem sem 

terras no Nordeste e da terra sem homens na AmazÔnia ll
•
l 

Com isto o governo já pretendia introduzir urna PQ· 

lítica de lIintegração através dos 'polos de desenvolvimen 

to', integrando o capitalismo para ocultar a dependência, 

com o 'objetivo de reduzir os desequilíbrios regionais '11. 

- O se~undo programa, é o "Programa de Redistribui

ção de Terras e Estimulo à Agroindústria do Norte e Norde~ 

te 11 (PROTERRA) que em part.e substi tui o IIGrupo Especial pa

ra a Racionalização da Agroindústria Canavieira do Nordes 

te 11 (GERAN) destinado a modernizar as atividades produtQ 

ras de açúcar. 

- O terceiro programa é o IIprograma Especial para o 

Vale do são Francisco 11 (PROVALE) com o objetivo de acelerar 

o desenvolvimento da bacia do são Francisco. 

O PIN - Programa de Integração Nacional era inte 

grado por três grandes projetos cujas dimensões ultrapas

sam o próprio Nordeste: 

1 

a} a construção da Rodovia Trasamazônica e da Es

trada Cuiabá-Santarém; 

b) projeto de colonização das mesmas estradas; e 

cl implementação de projetos de irrigação e colonização 

CNBB - Pastoral da Terra - Posse e Conflitos. S. Paulo. Ed. Paulinas, 
1970. 
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nos vales fimidos do Nordeste e para isto exer 

ceu um papel fundamental os outros dois progr~ 

mas: PROTERRA e PROVALE. 

Com isto a agricultura e agropecuaria recebiam um 

bom impulso, atraindo os excessos populacionais que iam p~ 

ra a transamaz6nica e n~o se deslocavam para os 

centTos urbanos. 

grandes 

o ent~o ministro do interior, Coronel Costa Cava! 

cante, simplesmente garantiu isto quando afirmou: "O Nor

deste ganhará tranquilidade social para grande parte de 

sua populaç~o que terá empregos na construção da Transama 

z6nica, em cujas margens se fixará, auf~rindo os benefI

cios das fertilidades do solo e fugindo aos fantasmas mate 

riais da séca. l 

O mesmo objetivo tinha o ent~o Ministro do Plane 

jamento, Reis Veloso, quando afirma que a Transamazônia s~ 

rá úma espécie de "vasos comun'icantes pelo aproveitamento 

da mão-de-obra nordestina, pois o Nordeste é uma regi~o den 

samente povoada e a Amazonia, uma área vazia".2 

O PROVALE(Programa Especial para o Vale do são 

Francisco) se apresenta com os mesmos objetivos, 

constatamos que as suas propostas básicas são: 

quando 

- complementar os programas em execuçao para ocu 

par os vazios econ6micos existentes na região; 

- acelerar o desenvolvimento econ6mico e social da 

região, integrando-a mais rapidamente ao proce~ 

so de desenvolvimento nacional. 3 

l' . 
Opinião, n? 12 - p. 12. In: CNBB Pastoral da Terra - Posse e Confli-
tos. Ed. Paulinas. são Paulo, 1977 - p. 92. 

2 . _ 
PEREIRA, Osny Duarte. Tra'1samazonia pros e contras. Rio de Janeiro. 
Civilização Brasileira, 1971 - p. 53 - In: CNBB. Op. cito p. 93. 

3Revista Veja, n? 294 - 14/07/71. 'In: CNBB. Op. cito p. 97. 



o PROTERRA(Programa de Redistribuição de Terra e 

Estimulos 2i Agricultura do Norte e Nordeste), pretendia CO!? 

forme o pronunciamento do pr6prio Presidente da RepGblica 

ao lançá-lo, "arrancar as populações nordestinas da penQ 

ria em que se acham". 

Este pretenso objetivo seria atingido conforme as 

metas contidas nas pr6prias propostas do, PIWTERRA que eram 

basicamente: 

- aquisição de terras ou sua desapropriação por 

justa causa e pr~via ind~nização em dinheiro,pa 

ra posterior venda a pequenos, e 'médios propri~ 

tários rurais; 

concessão de empr~stimos para aquisição de ter 

ras pr6prias; 

- financiamento de projetos destinados ~ expansao 

da produção, orga~ização e modernização (o grifo 

~ ~ nosso) das propriedades rurais, dos serviços 

de pesquisa e de'sistemas de armazenagem e co

mercialização. 

expansão do sistema de transporte e de energia 

1 - , 1 e etrlca. 

Pelos objetivos contidos no ,decreto de criação do 

PROTERRA, se vê que seu objetivo Gltimo, é na realidade, 

criar condições para que o campo se modernize, com energia 

elétrica, transporte, facilidades de crédito. Modernização 

esta que, centralizará o capital apenas nas mãos de uma cer 

ta classe que pod~ ter acesso a estes mecanismos. 

A criação do PROTERRA, ao receber 20% dos incenti 

vos fiscais e 30% dos recursos reservados ~ Transamazônica, 

deixa bem claro a intenção de esvaziar a SUDENE. 

1 
CNBB. Op. cito p. 98. 
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o Pl\OTIERRJ; será um caminho mais concret:o para. 

lar a aliança do Estado com a burguesia industrial, n~o so 

d~saproriando terras, como tamb~m financiando a criaç~o de 

empresas agroindustriais. Com ist.o o governo eSp2rava criar 

empregos permanentes para os trabalhadores rurais, além de 

permitir com que se atenuasse a fort.e diferença entre cida 

de e campo e diminuisse as disparidades regionais. l 

Com isto, também mais concretamente se extingui

ria gradativamente o pequeno agricultor sem acesso ao capi 

tal e ~ técnica, dando lugar a uma agricultura altamente 

tecnificada para que o capital se reproduzisse no campo rrais 

rapidamente. 

Ainda no bajo destes tr~s grandes programas ante 

riores, sao iniciados o FUNRUI~L e o PRORURP,L. 

o Presidente Médici ao lançar o primeir~ que se

ria viabilizado pelo segundo, disse ufanisticamente: "pela 

primeira vez na hist6ria deste paIs, dar-s~-~ ao homem do 

campo, aquilo que nunca lhe fora concedido: aposentadoria, 

auxílio invalidez e pensão, além de outros benefIcios para 

proteção de sua safide e estabilidade de sua posição so-

cial". "Levar-se-ão ao campo, de maneira concreta e nao 

como simples promessa, melhorias reais, suprimindo-se a de 

sigualdade de tratamento que até agora concentrava na cida 

de a maior soma de medi.das tutelares dos direitos do tra

balhador".2 

'Ibda a década de setenta, foi um contím..o testemunhar de um 

processo centralizador a partir da administração federal, não só com ~ 

lação ao Nordeste, como também com respeito às demais regiões 

do país: arrazonia, sul, centro e centro-oeste. Assim, é que ainda no ~ 

vemo M2dici, cria-se nais um programa. para o Centro-Oeste:o POOroESTE. 

Cbm o ebjeti vo mais geral de criar una infra-estrutura capaz de possibi:. 

litar ao errpresMio investir na região. 

1 
Id.:ili. p. 99. 

2 . 
Id.Ib. p. 101. 



pria 

36 

As metas propostas pelo PRODOESTE para sua pr§. 

viabilização· são basicamente três: 

- construção imediata de uma rede rodoviãria bãsi 

ca, conjugada a um sistema de estradas vicinais; 

construção de urna rede de silos armaz~ns: uzi

nas de beneficiamento e frigorIficos; 

- realização de obras de saneamento geral, retifi 

cação de cursos d'ãgua e recuperação de terras. 

Este programa, parece ter sido mais para· provocar 

impacto, urna vez que parece não ter passado de formulação 

d 
.. 1 e proJetos. 

A m~sma polItica intervencionista continua no g~ 

verno Geisel, talvez com alguns agravantes. Quando assume 

o governo em 1974, o gené~al Geisel propõe~se transformaro 

Brasil em "potência mundial emergente" até o final do seu 

governo em 1979. Já por ocasião da primeira reunião do 

seu ministério em 19 de março de 1974, disse textualmente: 

"a revolução modernizadora de 1964 fundamenta sua doutrina 

estratégica no binômio desenvolvimento e segurança, reco

nhecido desde logo que, em essência o primeiro é dominan

te". "Em termos mais precisos; pode-se·dizer que a açao 

estratégica da evolução tem sido e continuará a ser exer-

cida de modo a promover para a nação brasileira, em cada 

etapa, o máximo de desenvolvimento com o máximo de segu

rança indispensável. .. " "Recebemos vasta herança dos g~ 

vernos da revolução, os quais nestes 10 últimos anos cons~ 

guiram colocar o Brasil na posição de destaque' no quadro 

das novas potências emergentes, com um mercado interno que 

se situa entre os 10 maiores do mundo ocidental".2 

Conforme as análises feitas à época, o "Projeto 

Brasil-Potência-Mundial-Emergente" teria corno base fundarnen 

talo fortalecimento da empresa privada nacional, que por 

lCNBB - Op. cito p. 97. 

2Id • Ih. p. 98. 
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sua vez se art,;Lculava com os outros dois tripés do "Proj~ 

to" que eram formados pelas empresas estatais c pelas em-

presas estrangeiras. 

Provavelmente, ao final do "Projetó-Brasil-Potên

cia-Mundial-Emergente", a sociedade recebia do Estado um 

regime democrático que se consolidaria de maneira "lenta, 

gradual e segura" Jsto sob o controle do sistema que condi 

cionava a abertura política aos êxitos no campo econômico. 3-

Segundo o Ministro Reis Velloso do Planejamento, 

o período daquele governo se fundamentava basicamente em 

três elementos: 

a) as grandes empresas nacionais privadas forman 

do grandes conglomerados fin~nceiros industri

ais; 

b) autonomia científica e tecno16gica, fruto de 

um esforço educacional e de criação nos campos 

da ciência e de,sua aplicação prática; e 

c) recursos humanos qualificados, nos diferentes 

ramos da atividade produtiva. 

o Governo Geisel introduz um novo padrão de indus 

trialização onde os bens de produção passam a ter priorid~ 

de através: 

1 

1) da indfistria básica (bens de capital, máquinas 

e equipamentos pe'sados, insumos básicos - aço, 

fertilizantes, celulos"e e" papel, alumínio e pe 

troqu~mica. 

2) a grande mineração (as explorações do minério 

de ferro da Serra dos Carajás, extrações de bau 

xita - minério de alumínio. 

3) expansão do setor energético através do apro-

veitamento do potencial hidráulico (Itaipu, 

Id. Ib. p. 98. 

2J • BRUM, Argemiro. O desenvolvimento econômico brasileiro. Rio àe Ja
neiro. Ed. Vqzes, 1982. p. 137. 
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na 

Os projetos de impacto do Governo J'.1édici, sao subs 

tituidos pelas obras fara5nicas do Governo GeiEel. Este g~ 

verno continua também convencido da necessidade de dimi-

nuir as disparidades regionais. Para isto procura atenuar 

o peso econ5mico do eixo Rio-S~o Paulo-Belo Horizonte, que 

através da implantação de projetos prioritários no Sul, N~ 

te e Nordeste - rrr Pblo Petroquimico - Albrás, Alunorte, 

Mineração Amazonia, qL~r implantando Programas especíais co 

mo POLONORDESTE, POLOfu~ZONrA E POLOCENTRO. 

Urna atenção especial para o setor agrícola, faz 

parte da estratégia da diminuiç~o das disparidades regio 

nais. 2 natural que~ conforme os objetivos governamentais 

a agricultura.tenha que se integrar ao grande capital. 

Este objetivo de transformar o setor agrícola em 

estimulo para o "novo padr~o de industrialização" começa a 

ser firmemente agredido durante o Governo Geisel. 

Alysson Paulinelli,.Ministro da Ag~icultura do Go 

verno Geisel, foi considerado corno o defensor da tese de 

que se deve fortalecer urna capitalizaç~o cada vez mai.or do 

campo brasileiro, apoiando as empresas agropecuárias, mo

dernizando e mecanizando o setor, transformando assim, o 

a~ricultor num empre~ário rural. 

No seu discurso de posse, isto ficou bem explic! 

to quando afirmou: "Cremos que a hora exige a humanização 

e a valorização do homem que vive na terra e que precisa 

participar do processo de desenvolvimento e do bem estar 

social. Cremos que a função do governo não é de plantar ou 

colher e muito menos de comercializar os produtos agrope

cuários, mas sim de manejar instrumentos ad~quados numa p~ 

lítica agricola firme e estável, que venha a estimular os 
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os nossos produtores e empresârios a realizarem com &xito 

a tarefa de produzir.: e abastecer ll . l 

Ainda para enfatizar esta firme decis~o de fazer 

com que o capitalismo penetre no campo através de tecnolo 

gia, o governo criou em janeil:o de 1975 o IIprograma de De·

senvolvimento dos Cerrados", o POLOCENTRO, com a finalida 

de de incorporar ã agropecuâria 3 milhoes de hectares de 

cerrados no período de 75/79. 

No que diz respeito ao solo inadequado dos cerra

dos para exploraç~o agrícola, conforme o Ministro Reis Vel 

loso, este fato n~o constituirâ um obstâculo para o seu 

aproveitamento pois na sua observaç~o 110 mercado nao gosta 

da agricultura tradicional e sim da agricultura empresar! 

al, com inteligência 11. "Gos-ta de fertiliúmtes, de tecno 

logia avançada e de mecanizaç~o. ~ uma oportunidade que 

temos de modificar a estrutura de exploraç~o no Brasil agri 

cola".2 

Ainda com a mesma filosofia de penetração do ca-

pital no campo, transformando as atividades rurais numa 

agricultura empresarial, 

a 10 de outubro de 1974, 

de Agropecuár:i,.a (PROAGRO) . 

" -
o General" Geisel lança no Paraná 

o Programa de Garantia da Ativida 

.. .. 

Naquela ocasi~o afirmou o então Presidente:llmuito 

ainda resta por fazer, principalmente quando se considera 

o novo modelo de agricultura que se pretende consolidar e 

disseminar". "Essa agricultura empresarial reclama do go

verno uma ação decisiva, no sentido de reorganizar-se em 

suas estruturas funcionais, visando torná-las compatíveis 

1 
CM3B. Op. ci t. p. 117._ 

2 
Id. Ib. p. 132. 
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com as novas formas de produç~o que se vem estimulando e 

que paulatinamente v~o sendo implantadas, dotando-se de me 

canismos modernos e Sgeis, capazes de operar o setor com 

alto grau de racionalidade. l 

Nesta mesma ocasi~o o Ministro Paulinelli, mos-

trou como vê a perspectiva de colonizaç~o. 'Disse ele: 

"qualquer que seja a forma em que ocupemos a terra, deve

mos ter cuidado em estabelecer um equilibrio entre a gra~ 

- de, m5dia e pequena empresa .•. "2 

vê-se que a vis~o que o Ministro tem da agricult~ 

ra ~ empresarial, o que n~o ~ ptiss!vel ~queles que vivem 

da agricultura e sim aos empresários da indústria, que sao 

aqueles que por nao viverem s6 da agricu~tura, nesta, in

vestem como meio de desenvólver sua pr6pria indústria. 

Isto se faz possive~ quando a agricultura passa a 

ter possibilidade de consumir n~o s6 mSquinas para sua me

canizaç~o, como também os produtos quimicos destinados mui 

tas vezes a fins mais controvertidos. 

-
Nesta vis~o empresarial, a agricultura de subsis 

tência n~o tem como existir, sobretudo quando se lê uma de 

claração como esta do então Ministro da Agricultura: "HS 

para mim um fator que pouca gente dá atenção: ~ a gerên

cia - "A tendência hoje ~ tirar a agricultura da fase de 

subsistência para passá-la a,uma fase de agricultura de 

mercado. Uma familia assentada em qU,alquer projeto de co-

lonizaç~o pode começar a produzir, mas 
~ 

e raro o caso em 

que surgem talentos gerenciais para ~ar continuidade ao pr2 

cesso. As vezes a família ~ capaz de produzir, mas não de 

comercializar ... ,,3 

1 
CNBB. Op. cito p. 134. 

2 
Id. Ib. p. 135. 

3Id . Ih. p. 135. 
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4.. POLONORDESTE 

Jã é demais cordlecido que o Nordeste Brasilej_ro se 

constitui numa das regi6es mais pobres do mundo e conforme 

alguns, é onde se localiza o Indice de maior pobreza abso 

luta da América Latina. 

são 30 lrLilhões de habitantes dos quais 60% estão 

na zona rural com uma produtividade muito baixa e uma r~n

da per capita que se constitui em apenas 134% da média na 

cional. 

A istoi acrescente-se entre tantos outros fatores 

igualmente importantes - a pobreza dos solos, as sêcas p~ 

riódicas e a grande disparidade na qistribuição da terra. 

Não hã dGvida de que o Nordeste não tem 

desapercebido do Governo Central. 

passado 

Embora, não tenha mudado tão significativamente 

desde a época mais remota em que a s'êca era considerada co 

mo o Gnico adversário a combater, responsãvel por todos os 

males que "flagelam" o nordestino como vimos no capitulo 

anterior. 

~ neste context-o oe buscar uma solução para o Nor 

deste que em 1974 o Governo Geisel através do Decreto n9 

74.794 de 30 de outubro, cria o "Programa de DesenvolvimeE!, 

to de Áreas Integradas do Nordeste (POLONORDESTE) ,com o 

objetivo de promover o desenvolvimento e a modernização das 

atividades agropecuárias de ãreas prioritãrias do Nordes

te, com o sentido de polos agrIcolas e agropecuãrios, con 

forme o próprio decreto publicado no Diãrio Oficial de 30 

de outubro de 1974. 

o POLONORDESTE pretende aumentara produtividadee 

a renda da população rural da região através de projetos 
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integrados em mi croregiões selecionadas, ou ar.-eas priori t~ 

rias com acentuados problemas de pobreza ou com acentuada 

possibilidade de desenvolvimento imediato. 

As at ividades do Programa, desde o início r tem dél 

do enfoque a 31 regiões, cobrindo grande parte do leste , 

e selecionadas pelo governo levando-se em considé:;ao o 

potencia~ agrícola e a concentraç~o da populaç~o ru~al. To 

dos os programas do POLONORDESTE contam com ajuda do Banco 

Mundial de que recebe n~o s5 o apoio financeiro, como tam 

bém cooperaçao técnica. 

o PÇ)LONORDE"STE se constitui no "mais ambicioso pl~ 

no governamental para as áreas pobres do Nordeste e no am

bito do 11 PND pretendeu propiciar condições para a inte

gração da ação governamental nas áreas de crédito, assistên 

cia e extensão rural, pesquisa e experimentação agropecu~ 

ria~ produção de sementes, re~ularização fundiária, armaz~ 

nagem, cooperativismo, estradas vicinais, eletrificação ru 

1 d - "d b . d" 1 ra , e ucaçao, sau e e a asteclmento e agua. 

o POLONORDESTE conta também com" a articulação dos 

programas governamentais: Plano de Integração Naciona~PIN)i 

Programa de Redistribuição de Terras e de Estimulo à Agro

Pecuária do Norte e NoruesLe(PROTERRA), e o Fundo de Desen 

volvimento de Programas Integrados (FDPR), com o implemento 

do Ministério do Interior, da SUDENE, do Banco do Nordeste 

do Brasil (BNB), do Ministério da Agricultura, Governos dos 

Estados do Nordeste e dos Minlstérios Setoriais envolvidos. 

Esta idéia da criação de "polos de crescimento" c:9 
" " 

mo parte das políticas de planejamento regional dos gover-

nos não é tão recente. 

Para François Perroux, um dos criadores da teoria 

lpanorama Econômico de "O Globo" -"30/05/79. p. 123. 
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dos polos de crescimento, isto parece - apesar de sou obj~ 

tivo econ5mico - apresentar um significado mais acentuada 

mente polItico, quando afirma que os polos de crescimento 

são "centros motores das atividades econ5micas e pela sua 
~ 

nntureza, pelo seu peso e pela sua força, cristalizam a sua 

volta a vida econ6rnica de uma regi~o, podendo-se tratar 

tanto de formas de concentraç~o da atividade econ5mica em 

pontos do espaço nacional, como de formas de dominaç~o de 

naçbes fracas como conjunto poiorizador".l 

Essa. perspectiva de dominaç~o de uma naçao sobre 

outra ou de uma regi~o sobre outra, se torna mais clara 

quando se chama atenção para o fato de que François Perroux 

ao falar da teoria dos paIos, fala de polos de crescimento 

e n~o de desenvolvimento, fazendo uma distinção 

dois termos. 

en·tre os 

Para ele desenvolvimento é a "combinação de muda22 

ças sociais e mentais de uma'população que a tornam apta a 

fazer crescer cumulati vamen:te I e de forma durável, seu P:':2~ 

duto real global, favorecendo a população da regi~o polari 

zada,ao passo que o crescimento se dá apenas quando há um 

aumento do produto global e consequenternente da renda ~er 

capita sem acarretar transformações às estruturas 

nais".2 

regio-

Francisco de Oliveira, embora afirme que o concei 

to mais comum de regi~o ou polo seja o geográfico, ele pr~ 

vilegia "conceito de região que se fundamenta na especifi

cidade da reprodução de capital, nas formas que o processo 

de acumulação assume na estrutura de classes peculiar a e~ 

tas formas e portanto também nas formas de luta de classes 

1 
PERROUX, François. Economia do século XX. PUF, 1961. In: Encic1opé
.dia de Ciências Sociales. Agui1ar VI, 81. 

2pERROUX, François. 
DE, M.C. 

J..,'econornie du XX erre siecle. PUF, 1961. In: ANDRA":' 
Espaçu " Polarizacão e Desenvolvimento. são 
p. 58-60. P~ulo. Ed. Grijalbo. 
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.... , d b . l' economlCO e ase caplta lsta, existe mna tendGncia 

completa ho~ogcnizaç~o da reproduç~o do capital c de suas 

formas sobre a &gide do processo de concentraç~o e centra

l i zação de capi.tal que ocabariél por fazer desap;:1 n"Cf~}: as 
,- ,,1 regloes 

Francisco de Oli veLl~a, exemplLCicé'. este fato ci'" 

tando o caso dos Esi.:ados Unidos. Diz ele que a tend~ncia 

para o desaparecimento das rcgi6es quase nunca chega a ma 

terializar-sü de forma completa e acabada pelo pr6prio fa

'~o de que o processo de reprodução do capital 5 por defin! 

ç~o desigual e combinado, mas em alguns espaços econ3micos 

do mundo capitalista, de que talvez a economia norte-ameri 

cana seja o exemplo mais completo, ~ inegâvcl o grau de 

homogeneização propiciado pela concentração e centralizaç~o 

do capital de forma a quase acabar por inteiro as diferen . 
ças entre os vários segment:os do t.erri t6rio nacional. 

~ claro que essa exarcebaç50 da homogeneização 

ocorreu no caso norte-an'lericano precisamente por ser o pais 

líder da economia capi ·talista mundial. "A face int.erna do 

imperialismo 5 essa incoercí~el tend~ncia a .homogeneizaç~o 

do espaço econômico, enquanto sua face externa na maioria 
-das vezes nao apenas aproveita das diferenças regionais,c~ 

mo as cria para seu pr6prio proveito".2 

~ 

Neste sentido nao se pode desvincular a teoria dos 

polos de crescimento da pr6pria ideologia que alimenta ho 

je o mundo, enquanto países divididos em regi6es desenvol 

vidas e sub-desenvolvidas, centros e periferias, dominado 

res e dominados que se interdependem e se alimentam dial~

ticamente. 

lOLIVElRA, Francisco. Elegia para uma Re (li) gião. Rio de Janeiro, 
Paz e Terra, 1977 - p. 27. 

2 
Id. Ib. p. 27. 
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4.1. Objetivos e abrang2ncia 

Se O POLONRODESTE(Programa de Desenvolvimento das 

Âre2s Integradas do Nordeste) ,se const~tui em mais uma d~s 

tas n intervenç:ões planej adas n que visam o fort:ale.cim2nto ca. 

da vez maior do capitalismo em todos os setores da econo

mia brasileira e sobretudo no meio rural, isto j~ parece 

claro na própria exposição de motivos de sua. crição: 11 O es 

forço de transformação progressiva da agropec~~ria tradi

cional dci Nordeste em moderna economia de mercado est5 a 

depender, nos próximos anos, da execução de um elemento or 

denado de programas e projetos, previstos no projeto do 11 

PND dentre os quais se destaca, pelas caracterrstic~3 ino 

vadoras e pelo grande alcance sócio-econ6mico, o Program2: 

de Desenvolvjmento de Âreas Integradas do NorCeste".l 

Esta mesma política intervencionista ~ constatada 

em outro documento oficial quando afirma que o POIDNORDESTE 

"correspondc ao atual desdobramento ~a intervenç2io do Se-

tor'pGblico, procurando dar f6rma acabada ~ grande matriz 

de soluções para o desenvolvimento rural do Nordeste quer 

do ponto de vista t~cnico-econ6mico, quer sob o ponto do 

aspecto político ins1:i tucional ",. 2 

~ 

Os investimentos do POLONORDESTE serao feitos fun 

damentalmenteem "linhas de ação" que possam mais vantajo

samente favorecer a modernização da região e f€rmitir o ava.!?:. 

ço do capitalismo corno sejam: estradas vicinais; eletrifi-
~ 

caça.o rural; armazenagem e outras facilidades que asseguram 

a racionalização do processo de comercialização da produ

ção; pesquisa e experimentação agrícolas; extensão rural; 

e crédito rural orientado. 

~residência da República. Diário Oficial. .30/10}74. 

2SEPLAN, Minist~rio do Interior, Iv'.d.nisrerio da Agricultura, Ministério 
da Fazenda, Sl.Jl)EN"T,. Diretrizes para OPlaneja:rrento. O.)verno Peceral. 
POLONORDESTE. mirr2o. s ) d. p . 2. 
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para 

atuéU: em sub-r c~giões e meSIn.O em microreqiões selecionadas, 

o Governo Federal pret8nde que o "Nordeste Rural - que ai::-~ 

da se c~racteriza como o maio] e mais resistente bols~o de 

pobreza e de atraso relativo do paIs e talvez de toda a 

América La-tina" 1 encontre uma orientação no sentido de que 

lhe seja assegurado um crescimento aceleraeo a ponto de 

c1ar-lh(~ um "caráter aut.o-sustcntado". 

As áreas selecionadas preliminarmente para atua-
~ ~ 

çao do POLONORDESTE 5ao: 

- Ârea ~os Vales Omidos, compreendendo as bacias 

hodrogràficas dos principais rios do Nordeste. 

1 

a) Vale do Rio são Francisco 

· area do Vale do Moxot6, ócupando 8,1 mil 

km 2 ; 

~ 

· area de Petrolina-Juazeiro, que se consti 

tui no prolo~goamento do baixo-médio são 
2 Francisco, abrangendo 22.000km Nesta re 

gião é praticada a pecuária extensiva, com 

experiências de agricultura irrigada; 

· Vale do Rio Grande, ~ margem esquerda do 
.. - . 2 

Sao Francisco com 73.000km ; 

• área do Vale do Rio Corrente, no médio são 

Francisco com 49.000km2 , predominando a e~ 
ploração pecuária, sendo a lavoura uma ati 

vidade secundária; e 

área do Rio Jaiba, em Minas Gerais, situa 

da entre as bacias dos rios Carinhanha, V~~ 

de Grande e são Francisco, onde predomina a 

pecuária de corte. 

b) Vale do parnaiba 

• área do Delta do Parnaiba que se compõe da 

Id. rD. p. 3. 
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lagoa do Buriti e lagoa de Cajueiro. As 

atividades ai, cst&o relacionadas com ex

tração vegetal do babaçu, tucum e carno.uba . 

Tamb~m a pecu~ria S desenvolvida de manei-· 

ra extensiva; 

· ~rea do Vale do Gurgueia ocupando ccrc~ de 
2 45.000km ; e 

área do Vale do Fidalgo ocupando uma fireél 

de 14.000km2 , constituindo-se uma boa par

te de terras devolutas e cujas atividades 

econ6micas consistem na exploraç~o da pe

cuária de corte, da carnauba e do algod&o. 

c) Vales do Nordeste Oriental 

• área do Vale do Jagriaribe, situada no Cea

rá cobrindo 49.000km2 ; 

· ãrea do Vale do Apodi, com 8.000km 2 situa 

da no estado do Rio Grande do Norte; 

ãrea do Vale do Piranhas-Aisu entre o esta 

do do Rio Grande do Norte e Paraiba, com 

13.000km2 (dos quais 40.000ha, s~o ir

rigáveis); 

· ãrea do Vale do Cearã--l'1iril'l, no Rio Grande 

do Norte, com 1.800km2 , tendo corno ativid~ 
de principal, agropecuária, predominanGo a 

agricultura. 

- Ârea das Serras Umidas 

a) Área da Serra da Ibiapaba com 4.800km2 , no 

norte do Ceará. 

b) Área da Serra do Araripe, no extremo sul do 
~ O 2 Ceara com 13.00 km • 

c) Área da Serra de Baturit~, no Cearã ocupando 
2 3.800km • 
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dl firea da $e,t'xa de Né:u~tj,ns, no RJo Grande do 
? 

Norte, com 1.300km~ e atividades principaiu 

consti, ,tuindo-se de algodão, mJ lho, feij Zt,~j r 

arroz, mandioca e fruticultura em geral. 

c) Área da Serra do Brejo e do Teixeira, na Pa

raiba com 4.100km2 . 

f) Área da Serra do Triunfo no estado de Pernam 

buco com 400. OOOkm2 , ·tendo como atividades ec!} 

nômicas principais as culturas de illgoc1ão,fE?j, 

jão, milho e cana-0e-açúcar. 

- Área de Agricultura Seca 

a) Área do Sert~o cearense, totalizando cerca 
2 -de 23.000km , com vegetaçao tipo cailtiga, o~ 

de as atividades econômicas principais s~o: 

a pecuária bovina, as lavouras de algod~of 

feij~o e milho. 

b) Área do sert~o do Seridó localizada nos esta 

dos do Ceará, Rio Grande do Norte e Paraiba. 

A~ atividades econômicas desta áre~, est~o~! 

tuadas ~m torno da pecuária extensiva e do 

algod~o - moc6, prinbipalmente, sendo tamb~m 

cultivados embor~ sem muita ~nfase o milho, 

·0 feij~o' e a criaç~o de caprinos e ovinos. 

c) Área do Irec~, no m~dio S~o Francisco, ocu

pando uma área de 32.000km2 . Sua cultura 

principal & o feij~o, destacando~se um elev~ 

do nIvel de mecanizaç~o, podenCo ser coloca 

da entre os mais altos do paIs . 

. - Área dos Taboleiros Costeiros, com área t.otal de 
2 aproximadamente 43.000km. Esta área está situada dentro 

da zona litoral-mata, desde o estado do Rio Grande do Nor

te at~ o extremo sul da Bahia. Toda esta região localiza 

se perto das principais capitais do Nordeste, dotada assim 
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de uma boa infraestrut:ura; a_pesar disto, os taboleiro:.> cos 

teiros eXE~rcern um papel mui t.o modesto na economia da regi;;o, 

limitando-se apenas ao cultivo da cana-de-açGcar. 

-- Área da pré-Arnazõnica, corre:,~pondendo ao 

da Pr~-Amaz6nia Maranhense. 

Polo 

Estas cinco grandes 5reas escolhidas para atuaç50 

do POLONORDESTE prova bem que a teoria dos polos serve me~ 

mo é ~ difus~o do capital no espaço. Finalmente, estas m! 
croregi6es fo~am escolhidas exatamente devido ao potencial 

agrícola que oferecem e conGcquentement.c a certeza de que 

o capital se acumula e se reproduz mais rapidamente. 

Isto dever5 se dar dentro dos postulados do plan~ 

jamento, pois, s6 este garante hoje dentro do atual capi

talismo, a segurança e estabilidade, não s6 dos indivíduos, 

mas também da propriedade, e~timulando assim, o investirnen 

to privado. 

4.2. O POLONORDESTE na Ibiapaba 

Conforme as diretirzes e orientações da política 

do POLONORDESTE, os recursos e esforços do Programa, serão 

concentrados em 5reas de maior potencialidade física, com 

possibilidade de desenvolvimento dos fatores produtivos que 

ofereçam melhor infraestrutura e que apresentem viabilida~ 

de concreta de melhoria da -qualidade de vida das popula

çoes. 

Na Serra da Ibiapaba, no estado do Ceará, devido 

às suas pr6prias condições, é a área onde o FOWNORDESTE aplJ.

caseus recursos e dispende seus esforços com maior espe

rança. 

E a região onde o capital tem possibilidade de se 

reproduzir com maior rapidez e intensidade, devido 
~ 

as 
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potencialidades que oferece, podendo assim, aumentar os ní 

veis de bem estar de sua populaçâo. Portanto, a Serra da 

Ipiapaba, como região homogenea, oferecendo característi

cas realmente idênticas em toda sua extensão, presta-se ~ 

to para a adaptaçâo das políticas e dos planos nacionais, 

com garantia do êxito da reprodução do capital. 

E sobretudo, quando se considera que serao intro 

duzidos não só, novos métodos para a renovação de produtos 

tradicionais que devem encontrar novos mercados, como tam 

bém, através, tanto da criação de instituiç6es locais de 

poupança e de crédito, como ainda através da melhoria das 

informaç6es e conhecimentos fiteis para o planejamento e a 

produção, por meio de empresas de consultoria e serviços 

de telecomunicaç6es . 

. 
4.2.1. Informaç6es sobre a região 

As informaç6es aqui apresentadas, foram retiradas, 

conforme foi dito na introdução, dos seguirites documentos: 

"Projeto de Desenvolvimento Rural Integrado da Ibiapaba" 

elaborado por técnicos da"Comissão Estadual de Planejame~ 

to Agrícola" (CEPA) do Ceará ~m 1975. 

Este documento serviu de base para a obtenção de 

financiamento junto ao POLONORDESTE para que este fosse ex 

tendido à Serra da Ibiapaba. 

o outro documento é: "Detalhamento do Projeto de 

Desenvolvimento Rural integrado da Ibiapaba" elaborado por 

técnicos do Banco Mundial em 1978. 

-Assim, os dados aqui contidos sao relativos tam-

bém ao momento em que foi feito o diagnóstico da regiâo e 

portanto anterior à implantação do Projeto. 

A Serra da Ibiapaba corresponde à microregião 62, 
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conforme a classificaçao do IBGE, abrangendo 7 municIpios: 

Viçosa do Cear§, Tianguã, Ubajara, Ibiapina, S~o Benedito, 

Carnaubal e Guaraciaba do Norte. 

2 Ocupa um total de 4.786km, correspondente a 3,3% 

do estado. A população atinge um total de 175.493 habitan 

tes, com uma taxa de crescimento da ordem de 1,42% nos anos 

1960/70. 

A economia repousa, fundamentalmente, na$ ativida 

des do setor primãrio, em essencial na agricultura, com 

82% da populaç~o econômicamente ativa engajada neste se

tor, enquanto 14,8% est~o distribuidos nos setores secund~ 

rio e terciãrio. No que se refere à distribuição espacial 

da população~ observa-se uma forte concentraç~o na zona r~ 

ral, refletindo nitidamente o carãter agriçola da região. 

4.2.1.1. Situaç~o fundiãria, agrIcola e industrial. 

A estrutura fundiãria' da regi~o, traduz-se por pr~ 

dominância de minifundios. Esta categoria compreende 90% 

do número total de imóveis. A categoria empresa rural pr~ 

ticamente inexiste, compreendendo apenas 0,26% do número 

total de imóveis, abrangendo 0,61% da ãrea. A categoria l~ 

tifundio por exploraçã~, abrange cerca, de 9% dos estabele

cimentos, cobrindo 59% da ãrea cadastrada. 

O tamanho médio do imóvel na Serra da Ibiapaba, 

segundo o INCRA é de 35,49% ha. Este tamanho, ,no entanto, 

é pouco representativo da repartiç~o real existente na área; 

além do mais a distribuiç~o da repartiç~o da terra foge rnu~ 

to deste valor médio. Assim, é que 52% dos imóveis rurais 

ocupam apenas 8% da ãrea total, que possui médias inferio 

res a 10ha. 

Por outro lado, apenas 2,31% dos ,imóveis possuem 

ãreas superioras a 200ha, e perfazem 48% da área total. Des 

se modo, pode-se concluir que o minifundio é a categoria 



52 

de imóveis predominante em toda a lbiapaba. 

A agricultura desenvolve-se dentro dos moldes tra 

dicionais, com um nlvel tecnológico o mais elementar. As 

prãticas prevalecentes s~o as tradicionais, utilizando-se 

pouco os insumos modernos, sendo o trabalho braçal o único 

método, tanto para o desmatamento, corno para a limpeza e 

cultivo posterior da terra. Nem mesmo a traç~o animal & 
de uso comum. A disponibilidade de tratores é muito limi-

." tada. 

Estes fatores aliados ao sistema de posse e uso 

da terra com urna estrutura fundiária onde predominam os m.:!:. 

nifundios, s~o os responsãveis pelos baixos indices de pr2 

dutividade apresentados por algumas culturas. 

A industrializaç~o do Planalto da Ibiapaba é de 

pouca express~o econômica dentro do contexto geral da eco

nomia. Sua participaç~o na absorç~o da m~o-de-obra é de 

apenas 7,8% da população economicamente ativa. 

~ um setor que se fundamenta na agroindustria, 

com 79 p~quenas e médias empresas, distribuldas em 9 dife

rentes atividades. 

Entre as empresas existentes, destacam-se aquelas 

voltadas para a transformaç~o de produtos alimentares e b~ 

bidas, figurando com 83,4% d~s estabelecimentos. Apresent~ 

se como principal atividade da re~i~~, o processamento da 

cana-de-"açúcar, em maior escala para o fabrico da rapadura 

e em menor para a" aguardente, surgindo em seguida o benefi 

ciamento da mandioca transformando-a em farinha. 

o setor terciário compoe-se principalmente, da 

renda gerada pela comércio e governo, absorvendo 10% da pop~ 

laç~o economicamente ativa. 
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4.2.1.2. Situaç~o rodoviãria 

A Serra da Ibiapaba é servida pela Rodovia BR 

222, de Fortaleza a Terezina, onde Tianguã faz entronca-

mento com a rodovia estadual Ce. 75 que por sua vez serve 

aos demais municípios do Planalto da Ibiapaba. Completando 

o "sistema rodoviário, existem várias estradas vicD1ais, ut~ 

lizáveis apenas em uma parte do ano, devido à má conserva

ção. Os sete municípios da Ibiapaba, tem responsabilidade 

sobre o planejamento," construção e manutenção destas estra 

das. 

A construção das estradas é realizada sobretu 

do, pelo Consórcio Rodoviário "do Ceará, uma companhia de 

economia mista na qual o Estado detem o controle acionário. 

'4.2.1.3. Eletrificação 

Como nas demais regi6es do Ceará, a eletrifica 
~ 

çao rural tem sido um ponto de estrangulamento e por isso, 

responsável, indiretamente pelo lento processo de absorção 

tecnológica verificada no setor primário, industrial e de 

serviços. O número de ligaç0es existentes não chega a aten 

der a 20% dos imóveis rurais, e "restringe-se às proprieda

des próximas às sedes municipais, cuja ligação é feita às 

custas dos proprietários de melhores condiç6es financeiras. 

"4.2.1.4. Saúde 

Com relação à saúde, o Ceará se caracteriza pe 

lo baixo nível de saúde de sua população, causada por in

fecç6es, parasitoses, sub-nutrição e condiç6es desfavorá 

veis de vida, aliadas ao sub-desenvolvimento do Estado". 
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Esta ~ uma situaç&o que caracteriza a Ibiapaba, e apreseg 

ta-se como decorr~ncia do baixo n!vel sanitârio da popula

ç~o, considerando que as maiores incid~ncias de doença es 

t~o nos grupos das redutíveis por saneamento bâsico e das 

infecciosas e parasitârias. 

Esse baixo nIvel sanitârio da populaç~o, ~ respo~ 

sâvel diretamente pela elevaçao dos coeficientes de morta

lidade, respondendo principalmente, a mortalidade infantil, 

pelo aumento desta taxa. Isso ~ comprovado pela 'existên

cia de 239 óbitos da faixa etâria de zero a 11 meses den 

tro de 743 óbitos registrados em cartório em 1974. 

As ~oenças contagiosas continuam sendo o princi-

pal problema em todos os grupos de idades: a enterite, di

arreia, pneumonia e outras doenças respirátó~ias. Vârias 

instituiç6es pfiblicas e entidades semi-auton6mas e organ! 

zaçoes particulares estão envolvidas nos programas e servi 

ços de safide na Ibiapaba. As principais entidades s~o: Se 

cretaria de Safide do Estado, INAM~S, FUNRURAL, SUCAM, e se 

te pequenos hospitais particulares a nível municipal. 

A oferta dos serviços 'de safide'~ caracterizada pe 

la ~nfase dada aos hospitais e clínicas de tratamento cura 

tivo. A Secretaria Estadual de Safide(SES) opera com cinco 

centros de safide, os quais proporcionam consultas m~dicas 

e tratamento dentârio. A capacidade de atendimento dos se 

te hospitais particulares ~ de 149 leitos, todos mantendo 

convênio com o FUNRURAL. Hâ 13 m~dicos, 9 dentistas, 1 en 

fermeira licenciada e três farmac~uticos. 

4.2.1.5. Água e saneamento 

o abastecimento d'âgua e os serviços sanitârios, 
, -

nao existem na ârea rural de Ibiapaba. Os recursos d'âgua 

fogem aos padr6es mínimos de qualidade e quantidade. De 

acordo com pesquisa realizada, ,em 88 dos 201 vilarejos 
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existentes, a principal fonte d'água para 53% destes lo 

cais, ~ a cacimba l se~uido pelos canais, para 30% e poços 

para 17%. Apenas 4% das resid&ncias utilizam filtros e em 

quase todas falta inst~laç5es sanitárias. 

4.2.1.6. Educaç~o 

No que diz respeito à· educaç~o, a situação da Ibi~ 

paba, como a de outras áreas rurais do Estado, ou mesmo do 

Brasil, apresenta uma s~rie de disfunç5es, que poderiam ser 

assim caracterizadas: 

Quanto ao ensino de primeiro grau: 

• educação restrita quase exclusivamente ao en

sino formal; 

ensino formallimitadb às4 primeiras s~ries 

nos municípios de Carnáubal, Ubajara e são Be 

nedito, indo ap~nas at~ a 3a. s~rie em Guara

ciaba do Norte, Viçosa do Ceará, Ibiabina e 

Tianguã; 

• ~istorção idade/s~rie; 

elevado índice de evasão escolar; 

• rendimento escolar muito baixo, evidenciado~ 

lo índice de repetência; 

~ 

• unidades escolares insuficientes e em 

rias condiç5esfísicas; 

preca-

• professorado leigo, com nível de instruçãobas 

tante elementar; 

horário e calendário escolar não adaptado 

peculiaridades da região. 

-as 

Quanto à educação não formal, o MEB, MOBRAL e 

ANCAR, realizam algumas atividades na região, isoladamen 

te e com limitada abrangência. Os dados constatados pelo 

MOBRAL~ revelam no primeiro grau, rendimento insatisfató

rio e elevado índice de evasão. 
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! evidente que, Q que se produz na região em mat~ 

ria de educação & completamente irrelevante para atuar, de 

fato, no contexto rural. 

Nada se modifica em decorrªncia direta do proces 

so educativo. A aprendizagem dos conteudos propiciada p~ 

lo ensino regular e alfabetização, conquistada lentamente, 

sao pouco a pouco, através de interrupções, abandono e re 

petência, esquecidos por desuso. A educação não formal 

praticamente inexiste e responde pelo nível em que se si

tua a população quanto ~s prãticas agrícolas, condições e 

hãbitos higiªnicos das famílias. 

- Quanto ao ensino de segundo grau, é sem expre~ 

sa~e coerente com a realidade do ensino de primeiro grau. 

Em 1974, a màtrícula no segundo grau foi de apenas 187 alu 

nos, sendo 90% em colégios particulares. Para uma popu

lação escolarizãvel de 16.700 da faixa de 15/19 anos, tem

se 10% de escolas. 

Registra-se a presença de 5 estabelecimentos esco 

lares, sendo 4 particulares e 1 municipal, com total de 18 

salas de aula e uma média de- 3,6 salas por-escola. 

- Com referência ao nível de formação dos profe~ 

sares, existem 4,0% aproxinladamente, com licencidtura, 4,0% 

com nível de bacharelato e 92,8% com formação de nível mé

dio. 

4.2.2. Os objetivos do "Projeto de Desenvolvim:mto 

Rural Integrado da Ibiapaba". 

Os objetivos contidos no Projeto de Desenvolvi-
-menta Rural Integrado da Ibiapaba sao: 
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4.2.2.1. Fortalecimento dos serviços de ex 

tensão 

Antes mesmo do início da execuçao do Projeto, a 

assistência técnica oferecida ã agricuitura da Ibiapaba já 

vinha sendo feita pelo Serviço de Extensão Rural - ANCAR -

Ceará que.mantém em Ubajara a sede e escritórios locais, 

nesta, e nas demais cidades da região, exceto Carnaubal. 

-o Projeto, através do POLONORDESTE, veio fortale 

cer estes serviços já prestados pela ANCAR e por isso am-

pliou o pessoal técnico e administrativo nos 

de toda a Serra da Ibiapaba. 

escritórios 

A assistência técnica prestada pelos extensionis

tas visa atingir os seguintes objetivos: 

- Gerais: 

· melhorar a tecnologia usualmente adotada nas 

unidades produtoras, através da utilização dos 
. . 

resultados obtidos na pesquisa e experimenta

ção agropecuária; 

· desenvolver trabalhos juntos às famílias ru

rais objetivando o aumento do rendimento das 

suas atividades, através da qualificação da 

mão-de-obra. 

· prover os meios necessários a fim de melhorar 

o sistema de comercialização agrícola a nível 

de produtos. 

· desenvolver trabalhos junto às famílias ru

rais, objetivando aumentar a produção e a pr~ 

dutividade das culturas e dos rebanhos com o 

fim de melhorar o seu nível de renda. 

- Específicos: 

aumentar a produção e a produtividade das cul 
" -

turas de: cana-de-açúcar, café, hortaliças,fei 

jão, amendoim, mandioca, citrus, urucu, abacaxi, 
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maracujá e o aumento também do rebanho suino. 

· aumentar a rentabilidade das unidades produt~ 

ras e o.rientá-Ia no sentldo de uma melhor ut:i 

lização dos fatores de produção disponíveis. 

· promover e organizar cursos e treinamentos p~ 

ra qualificar a mão-de-obra rural. 

· estimular o uso de insumos modernos. 

· diminuir as custos de produção e aumentar a 

renda líquida do prod~tor atrav~s deassist~g 

cia técnico-creditícia e da organização e re

organização de cooperativas na região. 

A assist~ncia técnica durante a vig~ncia do Proj~ 

to - 75/80 - "pretendeu": 

quisa, .. ~ 

orgaos: 

SUDENEi 

, .. 
Ja 

ASsistir diretamente 9.947 famílias rurais resi 

dentes nos imóvei~, e distribuídos por grupos de 

culturas; 

- Implantar 82 mil hectares de novas culturas, dis 

t~ibuídas por grupos; 

- Contratar 73 técnicos de nível superior e méai~ 

para trabalho local e regional; 

-Contratar 6 t~cnicos de nível superior para fun 

ção de coordenação; 

- Adquirir 40 veículos e dotar os escritórios de 

material necessários ao seu perfeito funciona

mento. 

4.2.2.2. Desenvolvimento de um programa de 

experimentação rural 

No tocante a este setor de experimentação e pes-

vinha atuando na Serra da Ibiapaba os seguintes 

Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste 

Superintend~ncia de Desenvolvimento do Ceará 
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SUDEC; Centro de Ciências Agrárias - CCA, da Universidade 

Federal do Ceará; Instituto Brasileiro do Caf~ - rBC; Gru

p? Especial de Racionalização da Cafeicultura - SERCA-IBCi 

Serviço de Extensão Rural do Ceará - ANCAR-Cearái e Asso

ciação Nacional para Difusão de Adubo - ANDA. 

AI~m destes 6rgãos, a Comissão Estadual de Plane 

jamento Agrícola - CEPA do Ceará, vem desenvolvendo em con 

vênio com outros 6rgãos, pesquisas permanentes a respeito 

dos mais variados produtos, para ver a possibilidade de sua 

implantação na região. Todas estas pesquisas visam, funda 

mentalmente, não s6 o fortalecimento das atividades que 

constituem o uso atual da área, por meio do emprego de téc 

nicas e insumos modernos, como tamb~m, a introdução de no 

vas atividades econômicas, previstas no Projeto Integrado, 

visando a maior utilização das potencialidades da região. 

Segundo o Projeto, as pesquisas prioritárias envolvem -nao 

s6 produtos tradicionais como: caf~, cana-de-açúcar e fei

jão, mas tamb~m produtos novos: urucu, amendoim, tomate, 

batatinha, pimenta do reino, maracujá e citrus. Todas es

tas pesquisas buscarão fundamentalmente, informações cien 

tíficas, tecnol6gicas e.econômicas necessárias à 

tamb~m das grandes metas.constantes do proJ~to. 

-execuçao 

4.2.2.3. Desenvolvimento de uma política de 

cr~dito 

o setor do cr~dito rural institucion~lizado ~ fun 

damental para o Projeto, uma vez que se constitui na força 

motriz do progresso do pequeno, m~dio ou grande agricultor. 

Este ~ um fator sem o qual não há desenvolvimento do pr6-

prio capitalismo no campo. Deste modo, a concepção do ser 

viço de cr~dito rural, inserido no Projeto. de DesenvolVi

mento Rural Integrado da Ibiapaba, visa os seguintes obj~ 

tivos: 

- Geral 

"Proporcionar às empresas rurais da área, um 
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suprimento adequado, suficiente e oportuno, de recursos f! 

nanceiros oriundos de crédito institucional, objetivando 0 
crementar os investimentos rurais reprodutivos, bem como 

atender às necessidades de custeio e comercialização da pr~ 

dução agropecuãria". 

- Específicos: 

. suprir as necessidades de recursos financei

ros das empresas rurais da ãrea; 

. tornar o crédito acessível e desburocratizado 

através de normas específicas; 

~ombinar o fornecimento de crédito com a as

'sistência técnica, como meio de tornã-lo mais 

produtivo e.proporcionar a in~rodução de mo

derna tecnologia. 

Os recursos financeiros necessãrios serão oriun

dos ·do POLONORDESTE. Funcionarão como agentes financeiros 

as seguintes instituições: Banco do Brasil S.A., Banco do 

Nordeste do Brasil S.A., Banco Nacional de Crédito Cooper~ 

ti vo e, o Banco do Est·ado do Cearã S. A., todas j ã existen

tes nas cidades da região. 

O suprimento de crédito serã sempre acompanhado em· 

todas as suas etapas pela assistência técnica, fornecida 

pela .equipe de técnicos prevista no projeto. Deste modo, 

é possível que o crédito, além de suprir as necessidades de 

recursos financeiros, atue como capaz de proporcionar a ado 

ção de modernas prãticas agropecuárias . 

. Os termos de crédito rural estabelecido pelo go

verno para o Programa do POLONORDESTE, proporciona uma ta

xa de juro nominal de 7%(sem correção) para investimentos 

e custeio, com exceção do crédito para a aquisição de fer 

tilizantes, o qual é isento de taxas. Os créditos para os 

investimentos semi-fixos (animais, equipamentos de energia 
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elétrica} teria,m um prazo final de 8 anos incluindo 4 anos 

de tolerância, e para investimentos fixos (desmatamentos, 

estabelecimento de culturas permanentes, irrigação em pe

qu~na escala) 12 anos, incluindo 6 anos de toler~ncia. 

4.2.2.4. Provisão de Crédito Fundiário 

Considerando a estrutura fundiária da Ibiapaba, com 

" predominância de minifúndios" o Projeto espera atingir ,atr~ 

vés do Crédito Fundiário, cerca de ,mil agricultores sem 

terra, e espera que os pequenos proprietários tenham aces

so a ele para obtenção dos serviços de extensão e produção. 

o Projeto ainda prevê que cerca,de 450 (aproxim~ 

damente 10%) dos agricultores não proprietários ou peque

nos proprietários, sejam beneficiados durante o per Iodo de 

execução, com lotes individuais de 5ha., na zona úmida e 

30ha. na zona do carrasco. l 

4.2.2.5. Desenvolvimento e assistência ~co 

operativas 

~ Projeto considera importante apoiar e estimular 

as cooperativas; para isto proporcionará o desenvolvimento 

e a execução de um programa de assistência técnicd e flnan 

ceira, para fortalecer e capacitar a expansão das coopera-.. 
tivas rurais que operam na area. 

Atualmente as cooperativas recebem assistência 

técnica, sobretudo do Banco do Nordeste do Biasil. Porém, 

1 
Trinta hectares é o módulo definido pelo INCRA corro sendo o mInirro ne 
cessário para gerar uma renda rural de 4 vezes o salârio mInirro na zo 
'na do carrasco. O rrontante máximo de terra que p:::Jde ser comprado in=
dividualmente com crédito do POLONORDESTE são 6 módulos. 
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continuam na sua maioria, em precfirias condiç6es financei 

rasi o total de sócios é de 1.200 agricultores dos quais 

apenas 1/4 s~o membros ativos. 

Como em toda regi~o do Nordeste, as cooperativas 

rurais do Cearfi, incluindo-se as da Ibiapaba, obedecem -as 

diretrizes estabelecidas pelo INCRA que oferece orientaç~o 

e assistência técnica limitada, exigindo apresentaç~o de 

orçamentos anuais e resumo das situaç6es técnico-financei 

raso 

Atualmente, a situaç~o é estagnante, devido à to

tal ausência de planejamento a longo prazo e da falta de 

recursos técnicos administrativos e financeiros. 

existência de educação cooperativista e treinamento, 

~ 

A nao 

con-

tribuem para a apatia de seus membros e consequentementeas 

cooperativas ~xistentes n~o se desenvolveram em organiza

ç6es efetivas. 

Nestes últimos 15 anos foram criadas 7 cooperat~ 

vas na regi~o da Ibiapaba, sendo que apenas 3 delas operam 

normalmente. As cooperativas funcionam na sua maioria co 

mo intermediários na busca de crédito junto.-às instituições 

financeiras da região, em favor dos agricultores interess~ 

dos no cultivo de alguns produtos básicos. Assim, a coope 

rativa agrícola de Tiangüfi atua como intermedifiri~uo Ban

co do Nordeste do Brasil para obtenç~o de crédito destina 

do à produção da cana-de-açúcar e tomate. N~o trabalha com 

abasteéimentoe comercialização de insumos. A situação fi 

nanceira desta cooperativa é boa, devido sobretudo ao apoio 

dado pelo BNB, sendo que a administração é deficiente e in 

capaz de atender à demanda de serviços de seus associados. 

A cooperativa mista de Guaraciaba do Norte, prat~ 

camente paralisada, nao lida com abastecimento e comercia 

lização de insumos, e a partir de 1976 começou a trabalhar 

na área do crédito para os que trabalham com cana-de-açúcar, 
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mandioca, feijão e milho. Financeiramente é muito fraca e 

muito baixo o nfvel de participaç~o dos filiados. 

A cooperativa mista de Ibiapina, tanto proporcio 

na crédito para os produtores de cana-de-açúcar, café, fr~ 

tas, feij~o, milho, mandioca e legumes, como também propoE 

ciona uma -boa quantidade de insumos, porém não chega a co

mercializar os produtos devido à ineficácia administratrva, 

apesar de boa situaç~o financeira. 

A cooperativa de Viçosa é a mais recente e foi fun 

dada com o objetivo inicial de proporcionar crédito rural 

p~ra seus associados através do Banco do Brasil. Tendo em 

vista bem av~liar a situaç~o atual e para que as futuras 

necessidades sejam definidas com mais acuidade, o projeto 

proposto inclui um estudo, objetivando determinar as fun

çoes apropriadas das cooperativas, estruturas ~rganizaci~ 

nais adequadas, instalaç~o de assistência técnica, adminis 

trativa ede pessoal, materiais e equipamentos. 

4.2.2.6. Mecanizaç~o agrícola 

A mecanizaç~o agrícola do meio rural tem sido ob 

jeto fundamental das políticas governamentais, uma vez que 

satisfaz outros setores mais interessados e aos quais está 

atrelado o próprio desenvolvimento da agricultura. 

~ intenç~o do projeto aumentar significativamente 

a área cultivada, aumentando com esta a produç~o agríCOla. 

Contudo, segundo os autores do projeto, para que o aumento 

do rendimento planejado se realize, é necessário tanto uma 

maior intensificaç~o no uso de adubos, corno também, o de

senvolvimento das culturas só poderá ser atendida através 

da mecanizaç~o. 

Deste modo, dado que a quantidade de tratores paE 

ticulares e o montante de equipamentos similares do projeto, 
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é realmente insignificante, e à medida que a produção e a 

renda aumentarem, os agricul"tores começarao a comprar seus 

próprios equipamentos e em alguns casos também venderão ser 

viços à vizinhança. Numa possibilidade de grande demanda 

de maquinaria, a Companhia de Desenvolvimento Agropecuário 

(CODAGRO) - que opera também com serviços de insumos - pod~ 

rá atender a estas demandas de máquinas e equipamentos, não 

só, subsidiando as vendas, como também alugando as próprias 

máquinas ao agricultor beneficiário do projeto, que nao po~ 

"sa comprar trator, cobrando apenas o custo operacional. 

Este serviço prestado pela CODAGRO deve estar aten 

to no sentido de atender a alguns itens do projeto: 

al atender adequadamente ao pequeno produtor; 

bl não haver substituição do trabalho do homem p~ 

la máquina; 

cl não desencorajar ~ compra de tratores e imple

mentos por agricultores individuais, cooperatl 

vas ou empreiteiTas. 

4.2.2.7. Eletrificação Rural 

A'eletrificação rural é o setor mais significativo 

do Projeto, porque está na base de toda transformação econô 

mica, social e cultural da região. 

Se por um lado, é verdadeira a afirmação de que a 
. . 

eletrificação rural contribui substancialmente, na produção 

e rentabilidade dos imóveis rurais, como também no modo de 

vida da população por ela beneficiada·, convém notar que a 

população rural está disposta a consumir energia elétrica 

desde que esteja à altura de seu nível de renda. Diante dis 

to, o Projeto deverá concentrar os esforços na distribuição 

da energia elétrica vinda das hidrelétricas de Paulo Afonso 

e Boa Esperança, sob a responsabilidade da Companhia de Ele 

tricidade do Ceará (COELCE) . 



65 

Para efetivação do projeto de eletrificação rural 

da Ibiapaba, foram destinados no período 1975-1979, 77 mi

lh6es de cruzeiros, destinados ~ construção de 1.400km de 

linhas de distribuição, incluindo-se transformação, medição 

e ramais de baixa tensão. Os recursos provenientes do 

POLONORDESTE serão transferidos ~ COELCE que iEplantará os 

serviços de aI ta tensão Clinhas de distribuição primária) 

ficando esta para o seu patrimônio, ao passo que os ramais 

de baixa tensão, transformação e medição l ficarão no acervo 

da Cooperativa de Eletrificação Rural do Planalto da Ibia

paba (CERPI) . 

Há uma sugestão de que 50% dos recursos a serem apli· 
. -

cados na baixa tensão, transformação e Eedição, sejam aloca 

dos a fundo perdido, levando em consideração que: 

- a maioria aos futuros usuários da região -sao p~ 

quenos proprietários e por conseguinte irão ne

cessi tar de pequenas cargas, o que vem orerar subs 

tancialmente os orçamentos das linhas de distri 

buição rural; 

- em virtude da alta densidade de propriedades ru 

rais minifundiárias por quilômetr~ a energia 

el~trica alcançar& preços proibitivos a 

maioria; 

grande 

- a eletrificação rural, provavelmente terá um pr~ 

ço bastante elevado em relação ao valor da maio 

ria dos imóveis a serem beneficiados. 

Conforme o Projeto, os objetivos visados com a im

plantação de eletrificação rural da Ibiapaba resumem-se nos 

seguintes: 

- criar uma infra-estrutura energ~tica capaz de 

contribuir para o aumento da produtividade e ren 

tabilidade das áreas rurais, atrav~s do emprego 

de novas t~cnicas; 

formar o hábito de consumo nas populações rurais 
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beneficiadas indiretamente com energia elétrica; 

- estender, gradualmente, a infra -estrutura de ener 

gia elétrica ao atendimento de novas proprieda 

des rurais e aglomerados populacionais; 

- proporcionar melhores condições de bem estar so 

.cial às populações rurais do Planalto da Ibiapa 

ba. 

4.2.2.8. Abertura de estradas vicinais 

Qualquer projeto que vise o desenvolvimento do meio 

rural está destinado ao fracasso, se não estiver atento pa

ra a abertura, de estradas, através das quais se dê o escoa 

mento da produção. 

Até 1980, o projeto deve implantar 655 quilometros 

de estradas vicinais, beneficiando as principais zonas pr2 

duto~as, estimulando assiw, o potencial agrícola local, p~ 

la facilidade no escoaInento da produção da área. 

~ 

Com a abertura destas estradas vicinais serao atin 

gidos alguns objetivos fundamentais coroo; 

assistir o programa de desenvolvimento rural in 

tegrado facilitando a modernização do setor agrí 

cola e o acesso às instalações sociais e de ser 

viços; 

- incrementar os benefícios advindos da produção 

agrícola tornando possível a roinimização dos cus 

tos de transportes; 

melhorar as ligações entre as áreas rurais e fe

derais e redes federais e estaduais; 

- facilitar o escoamento da produção; 

- reduzir o tempo e os custos dos transportes en-

tre as fontes produtoras e os centros 

dores; 

consurni-
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mentação das safras; 
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movi 

- garantir o escoamento da produção na epoca chuvo 

sa. 

4.2.2.9; Saúde 

No campo social, além do setor educacional ao ní
vel formal e não formal, o projeto também englobou o setor 

saúde. 

Na Ibiapaba o Projeto utiliza o PIASSCPrograma de 

Interiorização das Ações de Saúde e Sanean1ento) criado pelo 

governo federal em agosto de 1976, com o <?bjetivo de coord~ 

nar e integrar o tratamento primário de saúde, das maiores 

instituições sanitárias setoriais como: MPAS, MINTER,SEPIAN, 

SES, FUNRURAL, INPS, FESP. 

Com relação à saúde o projeto está voltado para os 

seguintes objetivos: 

- tratamento de saúde individual; 

- controle de doenças endêmicas; 

-' abastecimento d'água e saneamento; 

- treinamen~o do pessoal de saúde e apoio adminis 

trativo; 

atividades de nutrição e campanhas de limITrização. 

Para que ~sto seja atingido é necessário as seguig 

tes medidas: 

- desenvolvimento de postos de saúde periféricos 

nas áreas rurais dirigidos por orientadores de 

saúde da comunidade; 

fortalecimento dos cinco centros de saúde exis

tentes, e construção de dois novos centros para 

servir de suportes, supervisão e pontos de refe

rência; 
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integraç~o dos serviços de safide rurais, incluin 

do o FUNRURAL, o INPS e os hospitais do setor pri 

vado da área. 

o projeto instalará 62 minipostos localizados em ~ 

que nas comunidades rurais, atingindo Ulua média de 2.500 pe~ 

soas da população rural. Fará a ampliação e reequipamento 

dos cinco centros de saúde existentes e construirá e equip~ 

rá mais dois novos centros. 

4.2.2.10. Programa Educacional do Projeto de 

Desenvolvimento Rural Integrado da 

Ibiapaba 

Segundo os autores do "Projeto de Desenvolvimento 

Rural Integrado da Ibiapaba"(PDRII), seu êxito econômico só 

será possível,'se na realidade, dele fizer parte integrante 

uma série de programações voltadas para a "capacitação de 

recursos humanos indispensáveis à expans~o e melhoria do en 

sino na zona rural". 

A necessidade desta capacitaç~o de recursos huma

nos se torna vigente, quando na Serra da Tbiapaba - como um 

componente da realidade rural brasileira - se faz o seguin 

te diagnóstico: 

alto percentual de professores leigos; 

- pessoal docente em número insuficiente para aten 

der à demanda de escolaridade rural e desenvolver 

currículos que possibilitem a iniciação profis

sional do educando; 

inexistência e/ou inadequação de órgãos munici 

pais de educação responsáveis pela coordenação e 

execuç~o de planos educacionais; 
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baixo nível de instrução do homem do meio rural . 

a baixa produtividade do ensino do 19 grau re

fletida no fluxo de uma série para outra. Os fe 

nômenos de evasão, reprovação, repetência e de

sorganização etária são indicadores básicos des 

te fato; 

- formas didáticas tradicionais; 

- ausência de ensino profissionalizante, em esp~ 

cial, de colégios agrícolas, em conson~ncia com 

as necessidades da região; 

- grande número de professores sem habilitação pa

ra.o magistério, considerando que 70% tem apenas 

níyel de formação primária. A maior incidência 
~ 

de pessoal docente nao qualificado ocorre na re-

de municipal; 

- distribuição desorganizada da rede escolar, qu~ 

se todas as escolas do 19 e 29 graus, estão con 

centradas na sede municipaii 

- ausência de um calendário escolar adaptado à re~ 

lidade da região, capaz de equilibrar e coorde

nar as ati~idades escolares com a agrícola. Sa 

be-se que os alunos se evadem na época do pla~ 

tio e da colheita e retornam à escola após estas 

atividades; 

- rede escolar sem condições físicas de ampliação 

e utilização, considerando que 96,5% das escolas 

têm uma sala de aula e apenas 3,5% apresentam duas 

ou mais salas. 

Diante destas constatações, o Programa Educacional 

do PDRII tem como primeira meta: 

Treinamento de Recursos Humanos 

tes objetivos: 

tendo os segui~ 
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- Geral: 

Promover o desenvolvimento de recursos huma 

nos indispensáveis à melhoria e rentabilidade 

do ensino de Primeiro Grau e Supletivo tendo em 

vista o PDRII .. 

- Específicos: 

Treinar supervisores JDunicipais sobre os con 

teúdos e metodologia dos currículos especiais 

a serem adotados nas escolas situadas na area 

do PDRII; 

Treinar supervisores e :moni.tores do Projeto 

MINERVA, âe modo a atender sua extensão e me

lhoria na zona rural; 

Treinar supervisores e professores para os P~ 

gramas de Educação Integrada e Alfabetização 

Funcional em convênio com o MOBRAL, tendo em 

vista a extensão ·desse Programa à zona rurali 

Treinar pessoal para órgãos :municipais de Ed~ 

cação a fim de que possam assumir a gerência, 

administração e controle desses órgãos; 

Treinar pessoal docente, técnico e adminis

trativo de Unidades Escolares de Primeiro Grau 

a serem construídas( 

Treinar assistentes sociais envolvidas no de 

senvolvimento social do estudante da zona ru

ral da Ibiapaba. 

A Segunda-Meta é Cooperação Técnica ao Sistema Mu 

nicipal de Educação. Os objetivos são: 

- Geral: 

Criar e/ou reorganizar nos municípios selecio 

nados para a Serra da Thiapaba, órgãos educacionais 
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que possam promover e incentivar a educação, na 

área específica do Projeto assumindo gradativ~ 

mente, os encargos e serviços que por lei lhes 

são atribuídos (Lei 5.692/71, art. 58, par.úni 

co) : 

- Específicos: - ~ Montar e equipar orgaos nunicipais de educa-
~ 

çao; 

Suplementar o pessoal selecionado para atuar 

nos órgãos municipais de educação, no trabalho 

de montagem, estruturação e funcionamento; ... 

Garantir assistência técnica permanente aos 

órgãos municipais de ed~cação, nas atividades 

referentes à elaboração, acompanhamento e con

trole dos planos municipais de educação; 

.Propiciar condições para uma ação conjunta Es 

do-Município, no que se refere à educaçã~ prig 

cipalmente, ao ensino de Primeiro Grau, na area 

abrangida pelo Projeto. 

A Terceira Meta e: Aquisição de Unidades Móveis de 

Iniciação e Qualificação para o Trabalho. 

guintes: 

~ 

Os objetivos pretendidos com esta lTIeta SãO os se-

- Geral: 

Promover os recursos humanos do meio rural atra 

vés da qualificação acelerada de mão-de-obra , 

elevando a produtividade e capacidade de gera

ção de renda como também, através da concen

tração racional de equipamentos e pessoal téc

nico, viabilizar a implantação dos princípios 

inovadores da Lei 5.692/71 .. 
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- Específicos: 

Acelerar o processo educacional no meio rural 

dos municípios selecionados, atrav~s da prepa 

ração da mão-de-obra, para o setor primário; 

Tornar possível a curto prazo, no ~eio rural, 

a implantação efetiva dos princípios inovado-

res preconizados pela Reforma do Ensino, 

vés da Lei Federal 5.692J7l; 

atra 

Despertar através de meios não convencionais, 

o interesse comunitário pela ida eJou volta 

escola. 

.. 
a 

A Quarta Meta: "Construção de Edifícios Escolares". 

Seus objetivo's são: 

Geral: 

Expansão e melhoria do ensino de Primeiro Grau, 

tendo em vista a implantação da Lei 5.694/71 e 

a preparação de mão-de-oOra. 

Específicos: 

Atender a expansao da escolaridade, em unida

des escolares situadas em áreas estratégicas 

em séries terminais de Primeiro Grau; 

Preparação de mão-de-obra para o setor primá 

rio e formação de recursos humanos para os di

ferentes órgãos de desenvolvimento estadual; 

A Quinta Meta é: "Equipamento de Unidades Escola

- res 11- cujos objetivos são: 

- Geral: 

Aquisição de equipamentos para as unidades es 

colares de Prjrreiro Grau (séries terminais) e P5. 

ra o Centro de Treinamento, de modo a p.ropiciar 
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condiç~es de funcionamento, tendo em vista a 
-expansao e melhoria do ensino. 

- Específicos: 

Equipar salas de aulas, salas especiais e de 

mais dependências das unidades escolares e do 

Centro de Treinamento, adequados às atividades 

a serem desenvolvidas pelos estabelecimentos. 

A Sexta Meta: Desenvolvimento Social do educando 

na zona rural. Os objetivos são: 

- Geral: 

Integrar o educando da zona rural à realidade 

sócio-econômica da Região da Ibiapaba, através 

da escola, da família e da comunidade, visando 

a valorização do homem do campo e o desenvolvi 

mento da área. 

Específico: 

Fornecer meren.da escolar aos aI unos atendidos 

pela rede escolar rural e ampliar o atendimen

to, estendendo o raio de ação aos demais muni 

cípios não beneficiados atualmente, no cáso, 

Tianguá, Ibiapina e Guaraciaba do Norte. 

A Sétima Meta: Aquisição de três ambulâncias equl 

padas com material oãonto-sanitário. 

-0s objetivos propostos nesta meta sao: 

Geral: 

Proporcionar assistência ao educando da zona 

rural, no aspecto odonto'-sani tário . 

- Específico: 

Tornar o estudante da zona rural capaz para 

assimilar a formação que lhe for ministrada . 
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A Oitava Meta: "Ensino Supletivo". Os objetivos 

Geral: 

Atender a população prioritaLiamente na faixa 

etária de 15 a 35 anos, através de cursos que 

visem suprir a qualificar mão-de-obra. 

- Específicos: 

Expansão do Programa de alfabetização funcio 

nal à zona rural em convênio com O MOBRAL; 

Assistência financeira às Prefeituras no sen 

tido de oferecer continuidade de orientação ig' 

tegrada aos alunos oriundos dos cursos de alfa 

betização funcional do MOBRALi 

Preparação de docentes leigos a nível de 5a. 

série, mediante cursos intensivos; 

.Expansão do Projeto MINERVA, instalando rádio 

postos na zona rural; 

Oferecimento de cursos de qualificação dentro 

das atividades do setor primário. 
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5. QUESTÕES 1\5 PROPOSTAS EDUCATIVAS DO PROJETO DE DESENVOL

VI}lliNTO RURAL INTEGRADO DA IBIAPABA 

A proposta educacional do POLONORDESTE para as mi 

cro-regiões onde atua, passa fundamentalmente através de to 

do um mecanismo que visa formar o cidadão para de maneira 

consciente"ou inconsciente se integrar ao grande universo 

da "prosperidade e do progresso" que constitui hoje mais do 

que nunca, a base "filosófica e ética" do desenvolvimento ca

pitalista no Brasil. 

A educação via instituição escolar parece exercer 

um papel secundário enquanto transmissora de conhecimento,e 

fundamental e,nquanto legitimadora da "educação" que objet~ 

va transformar cada indivíduo em alguém ansioso de consumo, 

sem nenhuma outra perspec"tJva histórica, em que se coloque 

a problemática mais ampla do homem relacionado com sua pr~ 

pria realidade, tanto ao nível político, econBmico, cultu

ral e social. 

O POLONORDESTE, através de seus objetivos tanto g~ 

rais corno específicos, parece tratar a.população meta 

formada de pequenos produtores,' conforme' o texto que o criou 

- não enquanto seres concretos, históricos, nascidos numa de 

terminada sociedade e membros de urna classe social, porém, 

~rata sua população simplesmente enquanto beneficiária de 

um programa de desenvolvimento que se pretende bem sucedillo. 

Isto parece mostrar que as medidas vêm em formas de 

"pacote" sem que a populaç~o tenha a menor possibilidade 

de discussão não só de seu conteúdo, como também, de sua oon 

veniência e interesse junto à comunidade. 

Este "processo educativo" se torna claro quando se 

constata que o primeiro objetivo do POLONORDESTEna Ibiapaba 

é o "fortalecimento dos serviços de extensão". A enumera 

çao deste objetivo em primeiro lugar, não me parece fora de 



76 

propósito. Finalmente, esta "modalidade educativa" tem uma 

longa e bem significativa importância no meio rural brasi

leiro. 

Segundo Tomas Szmrecsany e Oriowaldo Quedal , suas 

origens têm início já antes de nossa independência políti 

ca, com a criação do Jardim Botânico em 1808) com "finalida 

des científicas e econômicas" dando depois origem em 1860 ao 

Ministério da Agricultura, Comércio e Obras Públicas para 

que os "interesses da produção agrícola de então" fossem aí 

tratadas com zelo. Ainda, segundo os mesmos autores, qua~ 

do constatamos que em 1906 1 o Ministério da Agricultura pa~ 

sa a ser chamado de Ministério dos Negócios da Agricultura, 

Indústria e Comércio, e não mais vinculado às Obras Públi

cas, parece mostrar bem o que vemos hoje, ,quando a função 

da agricultura é mesmo estimular e manter o comércio e a 

produção industrial de toda espécie de maquinária cujo lu-
-cro, nao reverte para a agricultura. 

~ sintomático que naquela epoca, as atividades de 

assistência técnica relativas ao campo passaram a ter o no 

me bem significativo de fomento, que no seu conjunto, pr~ 

tendia fornecer insumos para a produção, como venda de semen 

tes a baixo preço, mudas, fertilizantes, inseticidas, pre~ 

tar serviçôs básicos relativos à mecanização agrícola, con 

servação do solo e da água, executar obras de irrigação e 

drenagem, abrir estradas vicinais, prestar assis·tência téc 

nica orientada para a produçã9 vegetal e animal. 

Esta assistência técnica pelos seus objetivos, não 

podia ainda se estender além de um "p~queno número de gra~ 

des produtores". 

1 

Dado que os objetivos educacionais estav~1 voltados 

QUEDA, OriCMaldo e SZMRECSA.NY, Tomas . Vida' Rural e Mudança Social. 
Companhia Editoral Nacional. são Paulo. p. 269. 
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apenas para o aumento da produtividade de um reduzido nume 

ro de proprietários, o grosso da população rural ficou mar 

g~nalizada. Diante desta limitação, pensou-se em outra "mo 

dalidade educativa" que pudesse ser extensiva a todos. 

Deste modo surgiu a extensão rural ou assistência 

t~cnica educativa, cujo· objetivo básico ~ "desenvolver ho 

mens, mulheres e jovens dotados de autoconfiança, capacid§: 

de e compreensão, aptos a assumirem responsabilidades de l~ 

derança".l Este objetivo, pelo seu conteúdo pragmático-n~ 
gico-psicolÓgico, denuncia bem a origem dos ,movimentos ex

t.ensionistas: os Estados Unidos, onde já a partir de 1914' 

eram utilizados com o nome de Serviço Cooperativo de Exten 

sao. 

No Brasil, !lestes serviços" variaram de nomes: As 

sistência ao c.rédi to e Ação Rural (ACAR1, Assistência Brasi 

leira ao Crédito e Ação Rural(ABCAR1, por~m, tinham sempre 

o mesmo objetivo: melhorar o padrão de vida da população ao 

nível da produção, produtividade, saúde e educação. 

Em última instância, o que importava mesmo para os 

movimentos extensionistas era "educar" o púJ;1iico, convence!!. 

do-o atrav~s de todas as demonstrações, de que não ~ difí 

cil se educar, basta que se tenha a mente aberta para o pr~ 

gresso trazido pelas nov('ls t~cnicas que proporcionam novos 

hábitos e trazem nova mentalidade. Neste contexto, não é 
difícil se concluir que os serviços de extensão, tanto hoje 

como antes davam ênfase simplesmente às mentalidades volta 

das para a modernização, sem colocarem-problemas nenhum de 

ordem econômica-política e social, como a redistribuição da 

renda agrícola e' as transformações de estrutura de poder no 

meio rural. 

Com isto, dava-se alguma mudança ao nível da moder 

nização. Huitas pessoas se integravam realmente ao consumo 

lQt;JEDi">., OriOlJaldo e SZMRECSA..l\JY,. 'Ibnas . Op. ci t. p. 271. 



78 

e outras n~o, porem, a maioria se desintegra ao nIvel das , 
mentes, devido ~ imensa ansiedade que o consumo traz a to-

dos gerando uma extrema luta competitiva. 

A assistência proporcionada pelos serviços de ex 

tensão, seja lá qual for a sua modalidade, assume uma dimen 

s~o comercial, objetivando criar uma mentalidade voltada 

para o mercado e neste sentido· é que se deve "prover os neios 

necessários para melhorar o sistema de comercialização agri 

cola a nIvel de produtos". Não resta dúvida de que os ser

viços de extensão, não se "extendem ll para além do econômi 

co - através do aumento da "produção e da produtividade" de 

todos os tipos de cultura, aumento do rendimento das ativi 

dades "através da qualificação de rnão-de~obra. 

Parece não haver dúvida ainda, dê que a criação dos 

"serviços de extensão" conforme j :nifesta o próprio none, ~ 

nha como objetivo atingir, "se extender" às demais catego

rias rurais e nao ficar "servindo" apenas aos grandes pr~ 

prietários de terras. 

Contudo, se constata uma grande ambiguidade e in

coerência ,quando a "Extensão RUral." apela para a possibi I i 

dade de solucionar a problemática do pequeno produtor ou do 

"produtor de baixa renda", conforme expressão j á consagrada, 
. I 

mas pouco sabida, pois se estes "serviços de extensão" ti· 

vessern intençaõ de solucionar ou alterar em termos substan 

tivosa situação destes pequenos produtores rurais, sera que 

não teriam que ·fazer paralelamente um trabalho polItico e 

aI provavelmente, contrariando a polItica econômica do go

verno de concentração de renda que beneficia apenas os gran 

des proprietários e o grande capital? 

I 
Para urra CX)rnpreens~o em profundidade ao tema: O Produtor ae Baixa Ren
da, leia-se o artigo de André Hguette: o Produtor de Baixa Renda pu
blicado na Revista de Ciências Sociais - Fortaleza, Vol. X, n9 1-2 
1979, p. 7-43. 
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Para isto, os "serviços" nao teriam que se "exten

der" também a uma discussão das transformações estruturais 

no campo ao nível de propriedade uso e posse da terra? 

Provavelmente, devido à ausência de colocação des

ta natureza é que os "serviços de extensão" se apresentam 

mais como algo dado, trazido de fora e "extendido" a alguém 

que recebe passivamente sem poder, embora muitas vezes qu~ 

rendo, discutir e até questionar toda a visão filos6fica em 

.butida nos prbgramas dos serviços de extensão. 

Talvez devido à ausência desta visão estrutural, 

os "serviços de extensão" assumem uma postura muito cómoda 

ao culpar o agricultor pelo atraso em que se encontra e p~ 

los problemas que enfrenta, colocando a raiz destes mesmos 

problemas na falta de orientação e preparo técnico do peque 

no agricultor. 

Pode-se perguntar se um "saber" pronto, acabado, 

sem a participação do agricultor, cujas técnicas e formas de 

encarar o processo produtivo, muitas vezes ou quase sempre 

desconsideradàs sob o pretexto de que são atrasadas e inade 

quadas ao atual momento do desenvolvimento da agricultura 

brasileira, não tornam os serviços extensionistas incapazes 

de responder às questões mais estruturais ao nível do econo 

mico, político e social? 

o problema social é ~empre resolvido via técnica)de 

maneira vertical e autoritária. 

Em um relat6rio de um seminário avaliativo sobre 

"algumas práticas educativas do POLONORDESTE na Ibiapaba" CE! 

ordenado por Pedro Jorge em 1980, foi constatado toda esta 

dimensão autoritária, marginalizante e alienante dos técni 

cos dos serviços de extensão rural. Os técnicos de campo 

sao acusados de executar mecanicamente suas atividades sem 

qualquer consulta à população. A esta cabe apenas "marcar 

o dia e a hora das reuniões. "O texto r:ergunta" se os membros 
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dos grupos não participam do planejamento da atividade (p~ 

lo menos ao nível local) que possibilidade têm de partici

par de sua execução?" O texto conclui: "desse modo, o povo 

ao invés de ator permanece como simples expectador das reu 

niões, palestras, treinamentos, etc." O relatório charra aten 

ção que as vezes quando a população era chamada a se pronu~ 

ciar a respeito das atividades a serem realizadas no local, 

tanto as "palestras como as demonstrações já vinham prontas 

do escritório" e cujos conteúdos pouco tinham haver com os 

interesses objetivos da população. 

Isto se torna mais verdadeiro quando ao se exami 

nar o Projeto do .POLONORDESTE para a Ibiapaba se constata, 

que saúde, educação, e habitação são considerados uma mera 

infra-estrutura de apoio para consecução de objetivos part~ 

culares. 

Não ha dúvida de que a educação e saúde são meros 

pretextos para repasse e alocação de recursos. Assim, o que 

poderia ser um processo de desenvolvimento educativo, não 

passa de uma série de metas meramente quantitativas a serem 

atingidas. 

Neste contexto, é que o Projeto coloca como meta 

prioritaria em segundo luga~ o desenvolvimento de um progr~ 

ma de experimentação rural. Não resta dúvida de que a Ibia

paba foi escolhida para servir de laboratório experimental, 

e para isto é necessário um grande esforço de investimentos 

de todos os recursos para que a experiência tenha êxito, e 

seja assim utilizada em outras regiões do Estado. 

o que interessa é que o capital se renove, e para 

isto estimulam-seas pesquisas experimentais em torno de no

vos produtos, que quase sempre, são destinados ao corrÉrcio "ex 

terno" e nao para o consumo da população local que não tem 

hábito de consumi-los como tomate, maracujá, citrus, etc. 

Com isto, busca-se educar o "cidadão" para o ronsurro 
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de produtos mais comuns àqueles mais urbanizados. Segundo 

Yony Sampaio, esta pesquisa e experimentação tem dado pou

cos resultados. 

As frutas t~m pouca expressa0 econ8mica e muitas 

, delas são plantadas visando simplesmente os grandes centros 

urbanos regionais. 

Porém, não só a implantação de pesquisas experime~ 

tais corno também,a execução das demais propostas implicam 

maior acesso ao capital e para isto foi necessário o desen 

volvimento de toda uma política de crédito cujo objetivo ge 

ral é "proporçionar às empresas rurais da área um suprime~ 

to adequado, ,suficiente e oportuno de recursos financeiros 

oriundos de crédito institucional, objetivando incrementar 

os investimentos rurais reprodutivos bem como atender às n~ 

cessidades de custeio e comercialização da própria agrope

cuária" . 1 

Não é de se admirar que o,objetivo primeiro da p~ 

lítica de crédito do POLONORDESTE para a Ibiapaba, seja 

apoiar e fortalecer a empresa agrícola, o que equivale a se 

dizer que o crédito rural se destina privilegiadamente ao 

grande produtor, proprietário das grandes fazendas. 

A lei mais importante que estimulou o crédito ru

ral, segundo Alberto Passos Guimarães foi a de número 4.829 

de meàdos de 1960 conforme a qual o crédito rural seria apli 

cado "tendo em 'vista o bem estar do povo" para 'financiar pro 

jetos de colonização e reforma' agrária. 2 

1 
SAMPAIO, Yony e outros em Política Ag;ícolano Nordeste. Binagri, Bi
blioteca Nacional de Agri.cultura, Brasl1ia - 1980. p. 240-241. 

2 
GU~S, Alberto Passos. A CriSe Agrária. Paz e Terra, Rio de Ja
nei.ro - 1979. p. 308. 
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Estes objetivos não foram muito além do papel, s~ 

bretudo diante do reconhecimento do então próprio diretor 

executivo da Comissão de Financiamento da Produção, quando 

em 1977 reconhecia que o atual sistema de crédito faz com 

que o pequeno produtor por razão social, econ5mica ou geo

gráfica, não seja atendido pelos incentivos. Apenas os gran 

des produtores e proprietários acabam se beneficiando".l 

Uma pesquisa efetuada pela Secretaria de Planej~ 

-mento do governo do Ceará em 1977 na própria. região da Ibia 

paba já denunciava a 

afirmações de alguns 

pra uns e num dá pra 

orientação do crédito rural, conforme 

entrevistados: IIPara uns tá bom'.'. "Dá 

outros". "Num sei que mistério 
... 
e es-

se .. !' Cpequeno proprietário- p. 69). "O crédito só dá pra 

quem tem reserva, pra o agricultor sem terra não dá I so quem 

sai ganhando é o dono da terra"Cafirmação de um parceiro 

p. 74). Um pequeno proprietário afirmou: IINão acho vanta

gem porque é muito dificil cODseguir". A opinião de um ar 

rendatário'foi taxativa: "não, porque eu não tenho 

se tivesse a propriedade tinha vantagem". 

terra, 

Diante destas afirmações, por mais que o objetivo 

das politicas agricolas, inclusive do crédito, queira apre 

sentar outras propostas, em última instância ela educa o 

camponês para que ele se integre na economia de mercado, com 

prando insumos e máquinas e produzindo, senão para a expor

tação, pelo menos para o abastecimento do mercado interno. 

Nisto, o que acontece concr~tamente é a integra

ção-dependência do camponês-pequeno produtor ao capital in 

dustrial e finance~ro, pois estes fin~ especificos da poli 

tica de crédito proposta para a Ibiapaba não têm outro obje 

ti vo a não ser: "combinar o fornecimento de crédito com a 

assistência técnica como meio de torná--lo mais produtivo e 

proporcionar a introdução de moderna tecnologia, suprindo 

as necessidades de recursos financeiros das empresas rurais 

da área". 

lIdem ib. 309 p. . 
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o cr~dito, normalmente e fornecido aos que t~m te~ 

rai como a maioria absoluta não a possui, o POLONORDESTE con 

templa também a possibilidade do acesso dos pequenos prod~ 

tores à terra para que os "serviços de extensão e produção" 

cheguem até eles. 

Com isto, parece ficar bem claro que o chamado "cré 

dito fundiário" estimula o pequeno produtor à posse da ter

ra nao para que ele a use em seu benefício próprio, mas p~ 

ra que os serviços de extensão cheguem até ele e o integre 

no grande circuito econômico, coerente com sua proposta edu 

cativa. 

Muitas vezes estes créditos sao proporcionados aos 

agricul tores em geral através das Cooperativas Agrícolas que 

neste caso funcionam mais como intermediário para o Depasse 

dos créditos. 

Na Ibiapaba, o POLONORDESTE vê -na expansao das Co-

operativas um elemento básico para a execuçao de um progr~ 

ma de assistência técnica e financeira e para o desenvolvi

mento de uma 'capacidade de cooperação'\entre as pessoas. 

- -O cooperativismo parece ser visto nao so como uma 

saída para o crescimento agrícola, como também, como um ins 

trumento de melhoria das condições de vida dos peyuE:!llos pro 

dutores. Por mais que se queira dar ao cooperativismo até 

mesmo uma possbilidade viabilizadora de um modelo econômi

co, nao se pode deixar de ver nele. também urna postura ideo 

lógica. 

"o mito da cooperaçao e do trabalho conjugado en 

tre iguais e a exaltação de urna instituição pretensamente 

sem fins lucrativos e voltada à distribuição i~itária dos 

benefícios para a coletividade dos associados,são os tem.as 

mais comumente veiculados pela ideologia cOQperativista."l 

lWURElRO, M3ria. Coo.p2ratiyas Agrícolas e Capitalisno no Brasil. são 
Páulo. Cortez Editora, 1981 - p. 7. 
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No movimento cooperativista está embutido todo um 

processo educativo onde a mútua cooperação pode afastar a 

competição e a ganância 'em torno do lucro. 

A visao integradora dos associados pertencentes às 

'mais diferentes categorias, desde o grande fazendeiro at~ o 

produtor de mais baixa renda, a distribuição e consumo de 

mercadorias pretendem apresentar a Cooperativa como sendo a 

base de uma nova sociedade, mais justa e mais humana, pois 

não comportaria nem explorados nem exploradores. 

As cooperativas tentam ser portadoras de todo um 

moyimento social que seja capaz de transformar a sociedade 

baseada em regime de competição e lucro, numa sociedade ba 

seada na cooperação e na ajuda mútua. 

Não resta dúvida de que entre pequenos e grandes 

produtores rurais existem,pelo menos de imediato)muitos in

teresses em comum que dentro da ideologia cooperati vista ~ 

sumem uma dimensão de verdadeira unidade interna. 

Deste modo, a ideologia da cooperaçao tenta enco

brir os antagonismos e contradições' destes interesses por, 

meio de uma prática de alianças e mesmo apresentando-se con 

fusa e ambigua, neutraliza os conflitos e dissimula a socie 

dade de classes. 

Apesar disto a grande mensagem educativa veiculada 

pelo cooperativismo ~ exatamente o oposto, quando ela na rea 

lidade, não só reproduz, mas aprofunda a di visão de classes, 

privilegiando cada vez mais os seus associados com relação 

aos demais componentes da população. 

Isto se comprova quando se sabe que para algu~ pa~ 

ticipar nas atividade's de uma cooperativa agrícola ~ neces

sário que não só seja proprietário dos meios de produção, 

mas tenha exedentes, comercializáveis. Deste modo, não 
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interessa à Cooperativa nenhuma das várias categorias de 

trabalhadores assalariados, n~o tendo ela por estas o menor 

interesse. 

o mesmo pode--se diZer dos meeiros, posseiros mora 

dores e mini fundiários para os quais os serviços da cooper~ 

tiva s~o precários quando n~o impossiveis. 

:t; muito natural que esta espécie de "intervenç~o 

. 'seletiva" no meio rural, proporcione e exija para seus mem 

bros um nivel de educaç~o formal mais elevado, com relaç~o 

aos demais membros da população em geral. 

Tudo isto faz com que a cooperativa tanto no seu 

interior como fora, simplesmente reproduzÇi as relações de 

dominaç~o e subordinaç~o existentes na sociedade como um to 

do. 

Por mais que o cooperativismo traga outros objeti 

vos, o que ele veicula como sua raz~o de ser mais pertinen 

te, é desenvolver uma educaç~o para o mercado quer interno 

ou externo. Sua vis~o é econômica e comercial. 

Já foi dito que a cooperativa também exerce uma fun 

çao primorial que é a de servir de intermediário para a ob 

tencão de crédito e este normalmente é destinado à consecu-
~ . 

ção de produtos agro-industriais. Aqui parece que se colo 

ca o eixo fundamental por ond~ passa todo o processo educa 

tivo do POLONORDESTE na Ibiapaba. 

Finalmente e para a mecanizaç~o do meio rural que 

está voltada toda a politica do governo referente ao campo, 

uma vez que este é que deve servir de suporte e estimulo pa 

ra 6 desenvolvimento da indústria. 

o grande compromisso do governo e para com o setor 

industrial e para que este se desenvolva é necessário que 

possa penetrar todos espaços da economia brasileira. 
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~ informada por esta visão econômica ditada pelos 

interesses indus,triais que se constrõe a "filosofia da edu 

cação" que se implanta no meio rural brasileiro em geral e 

consequentemente também na Ibiapaba. 

A penetração do capitalismo no campo é um fato, tra 

zendo como conseqüência direta a proletarização no meio ru 

ral como decorrência da desagregação da agricultura domesti 

ca de subsistência familiar. 

Na,Ibiapaba, o estímulo para a cultura em larga e~ 

cala de produtos destinados ao abastecimento do mercado das' 

capitais e grandes cidades mais próximas, acabou desistimu

lando e deixando sem condições de existência qualquer 

tipo de agricultura familiar, e cons~quentemente liberou ~ 

mão-de-obra para as plantações e colheitas das grandes hor 

tas de tomate, cenoura, etc. 

A visão economicista orientada apenas para o lu

cro matou a pequena agricultura caseira onde os membros da 
J 

família sem possibilidade de resistência, acharam melhor ser 

diaristas trabalhando para os grandes plantadores de tomate 

e consequentemente comprando estes mesmos prpdutos nas fei 

ras e supermercados. 

Esta é uma "educação" que se encontra embutida nes 

ta visão que o capitalismo traz para o campo e que se difun 

de com todo o processo de mecanização. 

Multiplicam-se as oficinas mecânicas, cujos inte

riores se encontram cheios dos mais variados motores e com 

plexos aparelhos mecânicos para conserto. 

Não interessa que haja emprego, porém, interessa 

que exista mão-de-obra disponível, pessoas com diplomas nas 

mãos dando impressão de um país ou looa região cultural e so 

cialmente desenvolvida. 
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Além do mais, isto faz bem o jogo da "teoria do c~ 

pital humano" segundo a qual às pessoas educadas, qualifica 

das para o trabalho correspondem salários mais elevados e 

consequentemente maior justiça distributiva. 

Apesar disto, o ~xodo para os centros tradicionais 

de migração corno são Paulo, Rio de Janeiro e Brasília conti 

nua a atrair as pessoas, sem falar nas capitais e cidades 

maiores mais próximas. 

Com o processo de penetração da empresa no campo, 

avança também o processo de urbanização que é uma tendência 

universal. 

Isto pode justificar o nao atendimento de uma re

forma agrária onde o harem possa ocupar uma' parcela da terra 

para em novas bases reconstituir a agricultura doméstica de 

subsist~ncia; isto sim, parece mais importante do que acei 

tar a proletarização e a própria urbanização. 

~ muito. natural que a proposta educativa do 

POLONORDESTE para a Ibiapaba se torne mais eficiente atra

vés das ações econômicas do que'propriamente através do"apa 

relho escolhar" como tal. 

Entre as atividades programadas pele POLONORDESTE 

na Ibiapaba, a eletrificação rural é o que mais tem mostra 

do ao'povo esta nova modalidade educativa. 

Aí o povo parece sentir-se mais perto do processo 

de urbanização tornando-se "urbanamente educado e moderni 

zado" . 

Não é sem fundamentos que o próprio POLONORDESTE 

considera a "eletrificação rural como o setor mais significa 

tivo do Projeto (Ibiapaba), porque está na base de toda a 

transformação econômica social e cultural do próprio povo". 
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A mecanização no campo não se daria sem o pressuposto da 

eletricidade. A filosofia do projeto não escamoteia nada. 

As terras dev~rão ficar mais caras e produtivamen 

te mais rentáveis através do emprego de novas técnj_cas. As 

populações devem adquirir novos hábitos de consumo que pr~ 

vavelmente não estarão relacionados com a melhoria de ali

mentos, moradia e escola. 

Estes "novos hábitos de consumo ll são realmente no 

vos. A televisão e os aparelhos domésticos em geral trans 

formar-se-ão nos "indicadores educacionais" mais importan

tes da população. 

Não se pode negar a necessidade da eletrificação, 

porem o moti vador determinante na üoplantação deste Progra

ma como prioridade básica do Projeto, é para estimular o ron 

sumo de produtos que sempre beneficiam o desenvolvimento e 

expansão dos vários setores da indústria. 

Com a eletrificação, a IImodernização conservadora" 

se faz quase que aceita. ~ como me disse certa vez um cam

pones: "aqui na Serra Grande todo mundo 'tá encandeado' com 

tanta luz ll
• ~ bem possível que o excesso Lle iluminação na 

Ibiapaba tenha retirado da população a possibilidade de en 

xer0ar as contradições, não permitindo o questionamento es

trutural da realidade complexa do meio rural naquela região .. 

~ claro que o capitalismo_nã~ está preocupado coro 

isto e sim que esta IIluz ilumine" cada vez mais o seu cami 

nho de penetração no campo onde ele P?ssa se expandir e se 

enraizar. 

Qualquer uma outra IImodalidade educativa" será con 

síderada e aceita se estiver em função e a serviço do apr~ 

fundamento e enraizamento do capitalismo. -Para que este t~ 

nha uma penetração mais livre e fácil no meio rural, além 
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da eletrificação, é necessário estradas. A isto o POI.Dl\1QRDESTE 
, 

esta atento. 

Seria impensável uma politica agricola de estimulo 

a produção sem uma infraestrutura para a comercialização. 

Um. dos objetivos programáticos do POLONORDESTE na Ibiapaba 

é a abertura de estradas vicinais. 

Milton Santos afirma que "a integração do espaço 

através do transporte é um elemento essencial do planejame~ 

to capitalü,!ta". "Se antes o sistema capitalista estava plj. 

mordialmente interessado em ligar os principais centros de· 

produção e consumo, agora há preocupações com rêdes de ra

mais". "A minlmização das distâncias estimulará a especialJ:. 
1 zação agricola e a difusão do consumo". 

Não se duvida de que embora a abertura de estradas 

venha a beneficiar o pequeno produtor porém, ela se justifl 

ca mesmo, é em função do escoamento dos produtos que estão 

concentrados nas grandes fazendas. Finalmente estradas p~ 

vimentadas não se prestam para cascos de burros que puxam 

carroças e sim para caminhões e automóveis que o produtor de 

baixa renda não pode adquirir ... 

Asssim, abertura de estradas "moderniza" a agricu.,! 

tura e contribui para a concentração do capitalismo lá onde 

ele já estava ... 

Diante deste contexto onde os programas desenvolvi 

dos se destinam a objetivos tipicamente econômicos, o pro

grama proposto através do chamado I'aparelho escolar ll tem que 

estar orientado por esta mesma filosofia economicista. 

Os objetivos propostos no programa educacional via 

lSAN'IDS, Milton. 
lo, Ed. Hucitec. 

Eoonomia Espacial - Cri tLcas e AI ternati vas. são 
1979 - p. 15. 

Pau 
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escola para a Ibiapaba está vinculada diretamente à prepar~ 

ç~o de m~o-de-obra que possa contribuir para o ~xito cada 

vez maior da implantaç~o do capitalismo na regi~o da Ibiap~ 

ba. Assim, é que a primeira grande meta do programa e "o 

treinamento de recursos humanos" visando a "melhoria e ren 

tabilidade do ensino de primeiro grau tendo em vista os prQ 

prios objetivos do POLONORDES'J.'E na Ibiapaba". 

Este objetivo geral é atingido por meio de alguns 

objetivos que sao concretizados através do chamado "treina 

mento de pessoal" para os vários niveis das atividades edu 

cacionais tanto escolares como extra-escolares. O termo em 

pregado "treinamento", por mais que se queira justificá-lo 

através de conteudos pedagõgicos e até democráticoslele n~o 

pode se despojar do seu sentido imediatista, economicista, 

empresarial, ·traduzido por uma possivel tendência a uma efi 

cácia mágica. 

Por mais que se queira evitar, os treinamentos as

sumem sempre o caráter de simples soluções, prontas e acaba 

das para todas as questões colocadas.' 

Os treinamentos se colocam dentro de uma perspect~ 

va funcionalista, adaptadora, sem maiores preocupaçoes em 

estabelecerem outras relações comci universo maior além da 

simples busca de d1.llreI1to da raciona.lidade e produtividade confor 

me as exigências contidas nas estruturas de produç~o. 

Dentro das exigências mais perfeitas da "teoria do 

capital humano" o treinamento está vinculado a uma dimens~o 

de eficiência e para isto, tudo é reduzido e tratado como 

um problema técnico dentro da mais perfeita concepç~o da en 

genharia humana, onde se pode constatar o principio taylo

rista de ~preparar o homem certo para o lugar certo", redu 

zindo tudo ao raciocínio tipicamente empresarial, aliás co~ 

dizente com toda uma visão critica que se produz hoje ten

tando desmascarar a falsa postura da escola enquanto port~ 

IA respeito de uma visão otimista do treinamento, leia-se LIMA, Lauro 
de Oliveira. Treinamento do PIDfessor Primário, Ed. do Professor 
Belo Horizonte, 1966 e suas cbras em geral. 
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dora de objetivos educacionais. 

Para que os treinamentos se tornem mais eficientes 

e atinjam seu objetivo, eles normalmente são transmitidos 

em formas de "pacotes tecno16gicos, onde conforme C~ndido 

Grzybowski está implícita a redução da metodologia educacio 

nal a uma questão de obter resultados educacionais adequ~ 
- 1 dos exatamente ao seu uso na produçao". 

A escola quando se preocupa em treinar o seu pes

soal, sera que. não está utilizando a mesma filosofia adota 

da pelas empresas de onde aliás partiu a concepção e a exe 

cução desta idéia? O treinamento tem sua validade enquanto 

simplesmente é veículo de transmissão de um modo eficiente 

e talvez córreto de realizar determinadas tarefas? 

A eficiência e a eficácia que o treinamento quer 

trazer em "contextos problemáticos" seja talvez desviar, oeul 

tar ou protelar as soluç~es mais urgentes. Como já se dis 

se·, o .treinamento é pragmáti.co, objetivo, imediatista e con 

sequenteroente sem historicidade. Visa nesmo é a inserção 

imediata do indivíduo simplesmente no seu "aqui e agora" e 

coro isto as escolas são quase que transformadas em verdádei 

ras "oficinas de treinamentos". 

Neste sentido parece estar claro que o Progr~ Ed~ 

cacional do POLONORDESTE para a Ibiapaba não visa a uma"edu 

cação profissionalizante" enquanto esta visa perroi tir ao alu 

no melhor coropreensao do mundo ero que vive, ao mesmo tempo . . 
em que dá uma base de conhecimentos que permitirá readapta~ 

se às mutaç~es do mundo do trabalho, mas visa mesmo e ao 

treinamento profissional que "se restringe à transmissão de 

um conhecimento técnico limi tado e pouco flexível". 2 

lGRZYBOWSKI, ~dido e outros. Trabalho Rural e Al te rna ti va IvEtodoló
gica de Educação. Dj 'll:?nsionarrento de necessidades e O}:prtunidades de. 
fOptBção profissional. (Fundaçao Getúlio Vargas - FGVjIESAE), vol. 1, 
p. 30 - 1980. 

2SOUZA, Paulo Nathanal Pereira. Desafios Educacionais Brasileiros. são 
Paulo, Biblioteca Pioneira de Ciências Sociais, 1979 - p. 70. 
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Este "treinamento profissional" visa objetivar a 

preparação de mão-de-cbra conforme .está explícito no objet~ 

vo geral e específico da quarta meta do Programa Educacio

nal para a Ibiapaba, onde com a "construção de edifícios esco 

lares se pretende a preparação de mão-de-obra para o setor 

primário" . 

Embora, conforme Cândido Grzybowski, no "caj:ü tali~ 

mo as classes subalternas não tenham outra opção educacio-
-nal a nao ser aquela para o trabalho, no entanto educar p~ 

ra o trabalho não significa apenas transmitir aqueles conh~ 

cimentos que possam ter utilidade imediata na produção. Nem 

mesmo se restinge à transmissão exclusiva da base instrumen 

tal sobre a qual se cria uma possibilidade de conversão a 

cada momento em que um saber específ~co entra em desuso pe

la revolução técnica dos meios de produção". "A escola deve 

proporcionar esse mínimo básico e o sistema de formação prQ . 
fissional em particular, deve encarregar-se de instrumenta-

lizá-Io". 

cação" . I 

"Mas está longe de esgotar-se aí o papel da edu 

Esta preparação de mão-de-obra através da profis

sionalização, e o objetivo básico da lei 5.6~2/71 a qual o 

POLONORDESTE quer adaptar as escolas da Ibiapaba. 

Acordos de "cooperação técnica com os sistemas de 

educação dos municípios" da Ibiapaba é uma das metas do Pro 

grama Educacional para aquela região. 

Esses tipos de convênios de cooperação técnica, por 

mais que apresentem louváveis objetivos não deixam de veicu 

lar uma certa ideologia de dominação, sobretudo, quando se 

pode levar em consideração que o POLONORDESTE recebe um subs 

tancioso financiamento do Banco Mundial, o mesmo que tem oon 

tribuido tanto para a educação brasileira, sobretudo após a 

I 
GRZYPa'lSKI, cândioo. Op. ci L • p. 48. 
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Segunda Guerra Mundial e que teve sua presença marcante ju~ 

tamente com a USAID e Aliança para o Progresso, quando em 

1964 foi colocado em prática um destes acordos de coopera

ção técnica - os famosos Acordos MECjUSAID que ~isavam mais 

especificamente a reforma do ensino superior no Brasil. l 

De um outro lado a dependência histórica dosmunicí 

pios dent~o das relações governamentais no Brasil, faz com 

que todos os convênios assinados quer por parte dos Governos 

Estaduais ou do Governo Central, sejam quase sempre desfavo 

ráveis aos municípios. 

Analisando as relaçõe~ de poder entre municípios e 

estados, Paulo Nathanael diz que "embora o município 

por mandamento consti.tucional, autônomo e competente 

seja 

para 

instit.uir e gerir inúmeros· serviços públicos do interesse dos 

seus municipios, entre eles o ensino, na verdade acaba por 

sofrer uma espécie de invasão do Estado, que lhe vai arreba 

tando atribuições e impondo serviços da mais variada natu

reza( ... ) ". "Embora não lhes seja1D superiores em termos de 

posição hierárquica, a União e o Estado sobre eles exercem 

tal autoridade efetivada quase sempre pela via indireta da 

iepartiçãodo bolo tributário quede sobra lhes fica uma po 
2 sição ancilar e dependente." 

Diante disto, se que a independência dos municí 

pios é muito mais de direito do quede fato, tanto o Estado 

como a União os mantém presos e impotentes através da dis

tribuição do bolo tributário. 

Em trabalho elaborado pelo Instituto Brasileiro de 

1 
A respeito deste tema há mui tos trabalhos escritos. Aqui cito o arti
go ~ ~osé Nilo Tavares: Educação e Imperialismo, publicado na revista 
Educaçao e Sociedade, n9 7 - p. 5-52. 

2 
SOUZA, Paulo Nathanael Pereira. Op. cito - p. 78. 
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Administração Hunicipal(IBAM) e citado por Paulo Nathanael, 

é afirmado que o "município brasileiro tradicionalmente vem 

se debatendo com o problema de escassez de recursos". "O mu 

nicípio tem pouco controle sobre a sua base potencial de re 

cursos que é definida quase que integralmente a nível do 

sistema político nacional".l 

Dentro de uma estrutura municipal como esta, pobre 

necessitada e sem liberdade, qualquer convênio, impõe os ob 

jetivos que lhe for melhor e conveniente. 

Não e gratuitamente que os municípios brasileiros 

demonstraram sempre uma posição política acentuadamente co~ 

servadora quando não reacionária. ~ sempre nos municípios 

que os partidos conservadores levam suas vantagens em tem

pos de, eleições. 

Apesar desta postura nada transformadora dos muni 

cípios, educadores como Anisio Tei~eira defenderam tanto a 

te'se da municipalização do ensino. 

Estes educadores talvez vissem na educação contro

lada pelos municípios um aspecto mais democrático, enquanto 

estava vinculada mais às comunidades locais, mesmo sujeita 

à organização do Estado e dentro das leis e normas federais. 

Para Anísio Teixeira, a "integração da 'escola na 

comunidade não consiste apena? nesses laços acninistrativos 

entre uma e outra, mas na identifiçaç~o da escola, pelo seu 

currículo, com as atividades, as características e as condi 

çoes do meio". 

Não resta dúvida de que toda a filosofia contida no 

Programa Educacional do POLONORDESTE para a Ibiapaba tem co 

mo objetivo envolver a comunidade o mais possível através de 

conteudos os mais interpelativos como integração e partici

paçao. 

1 Id. Ib. p. 78. 
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Porém, será que isto não objetiva mesmo, é legitimar 

uma postura filosófica e pedagógica dominadora e controlado 

ra por parte do Estado? 

Finalmente está bem explícito em um dos objetivos 

específicos da segunda ~eta que é garantir assist~ncia téc

nica permanente aos órgãos municipais de educação, nas ati

vidades referentes à "elaboração, acompanhamento e controle 

dos planos municipais de educação". 

Este envolvimento com a comunidade e a família pa

ra melhor "integrar o educando da zona rural à realidade só 

cio-econômica da .Ibiapaba" conforme a sexta meta, não é de~ 

provido de um certo conteúdo conservadorismo uma vez que se 

sabe que a família mesmo, levando em. consideração o seu va 

lor em outras dimensões da sociedade, "na qualidade de ins 

tituição de controle e de manutenção da ordem, ela é apre-. 
sentada como símbolo da hierarquia, da obediência e da auto 

ridade que devem reger a sociedade". 1 

-O Planalto da Ibiapaba hoje, nao apresenta a mesma 

face externa de há 10 anos. Os interesses econômicos e a 

perspectiva de transformá-lo em laboratório ~xperimental p~ 

ra outras regiões, modificaram-no quase que sensivelmente. 

Na Ibiapaba, o POLONORDESTE transmite educação ao 

cidadão através das prioridades econômicas, sobretudono que 

diz respeito à "modernização" do setor primário e secundá

rio mediante crédito fornecido pela rede bancária, e assim 

o objetivo de educar foi substituido pelo de consumir sob o 

disfarce do imperativo de modernizar. 

Os prédios escolares são construídos, pois não e 

de agora que a presença do setor educativo no meio rural se 

faz sensível pelas construções de prédios escolares, cuja 

lAMMAI-JH, Safira Bezerra. Ideologia do Servi(;o Social de Comunidade 
Brasi~. são Paulo. Ed. Cortez. p. 41. 

no 
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deficiência de funcionamento há tempos é decant.ada por todos 

os historiadores da educação. As propostas educativas aco~ 

panham - e não poderia deixar de ser - a visão desenvolvi

mentista, enquanto o elemento determinante são os interesses 

particulares. 

Toda proposta de educação veiculada pelo aparelho 

escolar é imediatista e pragmática sem nenhuma visão críti 

ca da realidade sócio-política que compõe as relações de p~ 

der na Ibiapaba. Tudo é dado e nada questionado, e quando 

isto acontece surge logo a punição dentro das formas 

variadas. 

mais 

A modernização conservadora é a ideologia que em

pregna toda a proposta educativa como um todo na Ibiapaba. 

A realidade estrutural continua a mesma de há 10 

anos, embora em alguns setores haja sensível modificação. ~ 

terminados setores, quando se moderni~am fornecem a impre~ 

são de que há uma mudança em profundidade nas estruturas só 

cio-políticas. 

Finalmente, nao podemos esquecer que a Ibiapaba com 

seu clima privilegiado e seu solo fecundo, faz parte de um 
~ 

todo maior que e o Nordeste. 

Hoje um campones de 40-50 anos sente que certos as 

pectos da vida lhes são nais favoráveis. 

A estrada está ali bem perto de sua casa embora ele 

a utilize raras vezes durante o ano. Por outro lado, no in 

terior de sua residência não há praticamente nenhuma dife

rença de há 10 ou 20 anos. A comida é a mesma tanto em qua 

lidade como em quantidade. A higiene e todo serviço de in 

fra-estrutura social, no seu conjunto continua do mesmo je! 

to. Constatam-se muitas construções, desde os Centros Comu 

nitário~; I mesmo inacabados muitos deles, e sem funcionarrento, 
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postos de saúde, prédios escolares e postos de armazenamen

to da CIBRAZEM tudo isto perfeitamente coerente com urna fi 

losofia modernizante, para que as contradições mais profu~ 

das não apareçam ao nível do sistema de poder em geral. 

Sei que este processo educacional instalado na Ib~ 

apaba não corre por risco e culpa dos técnicos e ~dagogos que 

lá atuam. 

Se dependesse de muitos deles, o dinheiro que lá é 

derramado tinh-a outro des tino , talvez mais democráti co e so 

cial, visando uma educação voltada mes~o-para o homem do caro 

po. 

o POLONORDESTE no Ceará durante o governo Virgilio 

Távora mudou de nome, passando a-ser chamado de "Projeto 

Ceará tl
, sendo que o dinheiro continuou vindo e mais reforç~ 

do da mesma fonte: o Banco Mundial. 

Talvez o nome POLONORDESTE - que continuou nos ou 
-tros estados ~ fosse muito regional e nao veiculasse a pr~ 

posta específica e particular daquele governo para todo_ o 

estado. Com isto, quem sabe_ não poderia carrear resultados 

satisfatór~os em tempos de eleição, uma vez que boa parte 

da população ainda hoje não sabe mesmo se o POLONORDESTE é 

uma empresa ou urna espécie de serviço prestado por agrônomos 

e extensionistas, conforme me foi perguntado em janeiro de 

1981. 

Creio qu~ nenhuma proposta educativa levada a efei 

to em qualquer região b~asileira hoje, não pode ser compre

endida ou analizadafora do atual modelo de desenvolvimento 

brasileiro. 
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REsuMBE 

L'intention de ce travail est montrer que la 

raison d'être de 1 'éducation dans son ensemble, contenue 

dans le "projet de Développement Rural Integré de Ibiapaba 

(Ceará) - un sous-projet du POLONORDESTE - est presque se~ 

lement pour justifier la captation des ressources financü~res. 

Dans ce projet, non seulement l' éducation fonoelle 

àonneé par les écoles, mais aussi les autres secteurs que 

composent le social: la santé ," la culture, etc ne sont pas 

justifiés en eux memes, mais sont importants, seulement 

quand'ils sont favorables au secteur' economique. 

L' édu.cation contenue dans la philosophie de ce pr~ 

jet lã, est celle qu'étant insérée dans l'ensemble de ce 

projet se tâche de former non seulement des nouvelles ha 

bitudes de consommation mais aussi une nouvelle mentalité 

ou le captalisme puisse croitre et s'accurouler. 

C'est une éducation -que vise la "Irtoaernisation" de 

l'homme; qui veut le former non pour le milieu rural, mais 

plutôt pour le milieu urbain, d'ailleur en cohérence avec 

1e captalisme bresilien ou 1e secteur industriel-urbain est 

l'élément propulseur de son développement. 
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