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Preâmbulo 

As Universidades do Nordeste 

acertam o passo 

Pedro Sisnando Leite 

As instituições de ensino superior do Nor-
deste dão um salto à frente de mãos dadas. Estas 
universidades federais, estaduais e particulares es-
tão arquivando o isolacionismo em que sempre 
viveram e passam a trabalhar cooperativamente em 
áreas de interesse acadêmico estratégico. 

Encorajadas por este propósito, tais insti-
tuições firmaram um pacto de cooperação deno-
minado Protocolo de Integração das Instituições 
de Ensino Superior do Nordeste (PINE). Pode-se 
dizer que este programa foi idealizado, de fato, 
em fins de 1991 pelo Reitor da Universidade Fe-
deral do Ceará, professor Antônio de Albuquerque 
Sousa Filho, o qual, atualmente, é o seu Presi-
dente. Com isto, as instituições objetivam orga-
nizar programas de intercâmbio e cooperação de 
interesse comum que contribuam para o desen-
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volvimento socioeconômico e cultural do Nor-
deste. O alvo principal desse trabalho interuni-
versitário é privilegiar ações que promovam a 
melhoria de qualidade do ensino, maior parceria 
da pesquisa, com reforço da base científica e fi-
nanceira dessa atividade, e o aumento da presen-
ça dessas instituições no interior da Região Nor-
deste, através de programas de extensão. 

O que as Instituições de Ensino Superior 
verdadeiramente almejam e no que estão sincera-
mente empenhadas é na maximização dos resulta-
dos, evitando desperdícios de seus parcos recursos 
orçamentários, a cada ano mais difíceis de serem 
atendidos plenamente pelo poder público. 

Com esta finalidade, destaca-se no pro-
grama de prioridade do PINE a avaliação institu-
cional com vistas a mostrar à comunidade interna 
e externa os níveis de desempenho administrativo 
e acadêmico, para efeito de definir metas de me-
lhoramento ou evidência de resultados positivos 
no uso de recursos públicos. Trata-se de uma 
preocupação com a melhoria da reputação do en-
sino superior do Nordeste. Outro campo progra-
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mado de cooperação é no âmbito das Bibliotecas, 
cujo acervo chega a milhões de volumes de livros 
e periódicos científicos. Aqui o interesse é não só 
desenvolver mecanismos de intercâmbio e expe-
riências na preservação desses acervos como, 
principalmente, interligar essas bibliotecas atra-
vés da rede de computação científica de modo 
que todos possam usufruir reciprocamente desse 
repositório bibliográfico inestimável. 

Do mesmo modo, destaca-se a automação 
universitária como área de interesse marcante 
para a modernização administrativa. A informati-
zação administrativa visa desburocratizar e a re-
duzir a ineficiência operacional, que tem sido um 
entrave para quantos assumem o comando desses 
entes universitários. Torna-se também emergen-
cial a junção de esforços no emprego à computa-
ção científica de alto desempenho. O objetivo 
neste particular é não só ampliar a capacidade de 
processamento de dados como, principalmente, 
interligar as IES através da Rede Regional de 
Pesquisa à Nacional e à Internacional, sempre 
que possível usando fibra ótica, com suas condi-
ções técnicas de alta velocidade. 
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Propõe-se o PINE a implantar, também, 
projetos de estudos e pesquisas interdisciplinares, 
direcionados a oferecer subsídios para orientar o 
desenvolvimento socioeconômico do Nordeste, 
com especial ênfase nos aspectos de preservação 
do meio ambiente. No âmbito dos hospitais uni-
versitários, a maior preocupação é fomentar 
ações extramuros, que priorizem a saúde pública 
com o fim de melhorar a qualidade de vida das 
populações mais pobres. Enfim, são amplas e va-
riadas as possibilidades de intercâmbio e de coo-
peração que essa nova mentalidade universitária 
está propiciando. 

É oportuno destacar que estas instituições 
agora associadas representam 10 universidades 
federais, 8 estaduais/municipais e 3 do setor 
privado. Em conjunto, elas contam com 170 mil 
alunos matriculados nos cursos de graduação, 
com 20 mil professores. São ao todo dois mil 
PhDs e sete mil mestres em praticamente todas 
as áreas do conhecimento científico e humano. 
São oferecidos cursos de Doutorado e de Mes-
trado e centenas de especialização. Poucos paí-
ses do Terceiro Mundo possuem um patrimônio 
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científico e intelectual semelhante ao que hoje 
desfruta o Nordeste do Brasil. Resta a pergunta: 
como utilizar este poder extraordinário do co-
nhecimento para o bem da comunidade e do 
nosso País? De fato, é valiosíssima a estrutura 
física disponível nas dezenas de Campi univer-
sitários no Nordeste, enquanto o dispêndio con-
junto em pessoal e custeio, somente das insti-
tuições públicas federais somam mais ou menos 
550 milhões de dólares, por ano. 

Como se observa, portanto, é alvissarei-
ra esta nova disposição das universidades do 
Nordeste em trabalharem sintonizadas em torno 
desse Protocolo de Integração (PINE), pois cer-
tamente se encontra na educação e no conheci-
mento científico a força determinante do de-
senvolvimento econômico e social de um povo. 
Assim, a batalha do desenvolvimento do Nor-
deste pode ser ganha. 

Publicado no Jornal O Povo, 
22 de junho de 1994. 
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Apresentação 

O interesse pelo estudo dos problemas de 
desenvolvimento regional surgiu ao mesmo tem-
po em que se estruturavam em nível acadêmico 
internacional as doutrinas sobre os fenômenos do 
desenvolvimento econômico, após a II Guerra 
Mundial. Segundo Jacques Sctwartzman, a pri-
meira revista especializada sobre o assunto foi 
publicada nos Estados Unidos em 1958, enquanto 
os livros-textos pertinentes começaram a surgir 
alguns anos depois. 

Nesta fase pioneira, os nomes mais notá-
veis foram os de W. Izard, que criou a Ciência 
Regional, nos Estados Unidos; François Perroux, 
com a concepção das correções dos desníveis re-
gionais através da política de “Aménagement du 
territoire” e os estudos multidiciplinares lidera-
dos pelo Padre Joseph Lebret, também na França. 
Vale ressaltar que a “Regional Science Associa-
tion” conta hoje com mais de 3.000 peritos em 
planejamento regional e mais de 200 universida-
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des dos Estados Unidos mantêm programas de 
pesquisa e estudos regionais. 

No Brasil, o ensino acadêmico formal de 
maior expressão surgiu na Universidade Federal 
de Minas Gerais, com a criação do Centro de De-
senvolvimento e Planejamento Regional - CE-
DEPLAR, no início da década de 1960. 

Nesta mesma época, foi instalado em For-
taleza, na Universidade Federal do Ceará, o Cen-
tro de Treinamento em Desenvolvimento Eco-
nômico - CETREDE - e O Centro de Aperfeiço-
amento de Economistas do Nordeste - CAEN - 
este último se transformaria em um programa de 
mestrado, com área de concentração em desen-
volvimento regional. Posteriormente, foram sur-
gindo muitos programas de treinamento e disci-
plinas nos cursos de Economia de varias univer-
sidades brasileiras, como foi o caso da Universi-
dade Federal de Pernambuco, com o Programa 
Integrado de Mestrado em Economia e Sociolo-
gia - PIMES. 

Fora da área acadêmica, são muitos os 
exemplos de iniciativas pioneiras no campo de 
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estudos, diagnósticos e condução de programas 
de desenvolvimento econômico regional. Princi-
palmente a partir de 1952, são dignos de nota, 
neste particular, a entrada em funcionamento do 
Banco do Nordeste do Brasil e, no final daquela 
década, a criação da Superintendência de Desen-
volvimento do Nordeste e de diversos organis-
mos bancários e de planejamento nos Estados do 
Norte e Nordeste. 

Vale registrar que, quanto à experiência 
de outros países nesta mesma época (1953), a 
Rússia em seu Plano Setenal reconhece que “uma 
importante tarefa da URSS no próximo período 
de sete anos é a de melhorar a distribuição das 
forças produtivas em seu território”. Para materi-
alização dessa tarefa foram criados 114 conselhos 
regionais de planejamento. Nos Estados Unidos 
não se pode falar em desenvolvimento regional 
sem mencionar a experiência do “Tennesse Val-
ley Autorithy” (T.V.A.) que transformou uma 
região empobrecida numa das áreas mais próspe-
ras desse País. Na Itália, as grandes disparidades 
de riqueza entre o Norte industrializado e próspe-
ro e o Sul pobre e estagnado do pós-guerra foram 
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praticamente eliminadas com os programas de 
desenvolvimento regional, conduzidos pela 
“Cassa per il Mezzogiomo”. 

O presente documento trata de alguns as-
pectos do desenvolvimento regional na perspec-
tiva da experiência do Nordeste do Brasil e da 
vivência do autor como economista do desenvol-
vimento econômico do Banco do Nordeste do 
Brasil e de professor desta disciplina na Univer-
sidade Federal do Ceará, durante mais de duas 
décadas. Não se trata, portanto, de documentário 
abrangente com detalhamento de todos os aspec-
tos e instituições envolvidas na problemática do 
desenvolvimento do Nordeste do Brasil. 

A intenção deste ensaio, portanto, é ofe-
recer uma pequena contribuição aos estudos so-
bre o desenvolvimento regional, conduzidos no 
âmbito do PROTOCOLO DE INTEGRAÇÃO 
DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR 
DO NORDESTE, sob a responsabilidade da Uni-
versidade Federal do Ceará.  
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A questão regional na 

economia mundial e  

brasileira 

As desigualdades econômicas 

internacionais 

Os países industrializados e de alto nível 
de vida são em número reduzido. No entanto, 
cerca de 80% da população mundial vivem em 
países subdesenvolvidos na África, Ásia não so-
viética, países do Médio e Próximo Oriente, e na 
América Latina. 

Os países do Primeiro Mundo encontram-
se em processo de crescimento econômico contí-
nuo, enquanto na maioria dos países subdesen-
volvidos o progresso econômico e social tem sido 
em média lento ou com tendência à estagnação. 

Em decorrência dessa situação, as desi-
gualdades econômicas internacionais entre os 
países ricos e do Terceiro Mundo têm aumentado 
continuamente. 
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Outra característica peculiar entre esses 
dois blocos de países ocorre internamente. Os 
países desenvolvidos têm apresentado, nas últi-
mas décadas, uma redução das suas desigualda-
des regional e social enquanto nos subdesenvol-
vidos crescem os hiatos entre áreas e permane-
cem grandes as diferenças sociais. 

Os governantes e os povos dos países 
subdesenvolvidos estão conscientes dessas enor-
mes disparidades internacionais e internas, as 
quais poderão aumentar no futuro se não forem 
adotadas medidas políticas para neutralizarem 
tais tendências.  

Os problemas regionais nos países 

desenvolvidos 

Em muitos países industrializados, entre-
tanto, ainda são registradas significativas dispari-
dades entre áreas menos favorecidas e o resto da 
economia, especialmente quanto ao padrão de 
vida e às perspectivas de progresso tecnológico. 

Segundo Gunnar Myrdal, mesmo em paí-
ses como os Estados Unidos da América e Sué-
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cia, onde diversas condições vantajosas para o 
crescimento econômico estiveram presentes, o 
desenvolvimento econômico não ocorreu de mo-
do igual e simultâneo em todas as regiões desses 
países. Estudos existentes demonstram a subsis-
tência de grandes problemas regionais durante o 
processo de crescimento econômico desses paí-
ses. Nos Estados Unidos, por exemplo, a Região 
Sul esteve atrasada em relação a outras regiões 
até recentemente. O mesmo ocorreu com exten-
sas áreas da Nova Inglaterra que até o presente 
não conseguiram emergir com a mesma plenitude 
de outras regiões do Norte. 

Segundo estudos da OECD, todos os paí-
ses dessa comunidade possuem regiões que não 
têm participado integralmente do desenvolvimen-
to nacional, subutilizando recursos, especialmen-
te mão-de-obra. 

Em vista disso, os países da OECD, nas 
últimas décadas, passaram a considerar o de-
senvolvimento regional como um dos elemen-tos 
indispensáveis nas suas políticas de desen-
volvimento econômico. A renovada atenção a
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esse problema objetiva neutralizar as forças 
centrípetas inerentes ao desenvolvimento eco-
nômico e tecnológico que tendam a alargar as 
diferenças entre partes de um mesmo país, entre 
cidades e o campo, entre as próprias cidades, 
criando tensões e distorções no processo de eres 
cimento harmônico. 

Muitos fatores negativos têm contribuído 
para que ocorra esse fenômeno nos mencionados 
países, valendo destacar a escassez de recursos 
naturais, clima desfavorável e outros elementos 
geográficos e históricos. Fatores adversos leva-
ram ao surgimento de outras condições negativas 
tais como a inadequação dos serviços sociais e de 
infraestrutura. 

Convém destacar também que as políti-
cas de desenvolvimento regional nos países in-
dustrializados dizem respeito a outras questões, 
além dos problemas de áreas deprimidas ou de 
grande concentração econômica. Em muitos 
casos, na verdade, tem havido mudança da ên-
fase das políticas. Passaram a ser mais de de-
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senvolvimento econômico do que em termos de 
ajuda a áreas deprimidas. 

Desafios dos países subdesenvolvidos 

Os atuais países classificados como 
subdesenvolvidos contam com maiores dificul-
dades no regional do que tiveram os que hoje 
são desenvolvidos, no momento da demarragem 
econômica. 

O nível de progresso econômico dos atu-
ais subdesenvolvidos é relativamente mais baixo. 
A relação entre recursos naturais é também bem 
desfavorável. Não dispõem de mercados interna-
cionais livres, de mercadorias e capitais, e não 
contam com escoadores para a emigração de po-
pulações excedentes como se deu com a maioria 
dos países europeus na fase da revolução indus-
trial. Não herdaram tradições de racionalidade, 
tão importantes na história econômica, nem têm 
oportunidade de se expandirem como centros in-
dustrializados, pois não estão cercados de nações 
atrasadas carentes de produtos industrializados, 
como ocorreu no passado. 
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A única vantagem com que os atuais paí-
ses subdesenvolvidos contam é o possível acesso 
aos conhecimentos técnicos e científicos produ-
zidos nos países desenvolvidos. Muitas vezes, 
todavia, esse acervo científico não se presta ade-
quadamente para uso dos países atrasados que 
necessitam de produzir seus próprios conheci-
mentos adaptados aos seus valores e condições 
econômicas. 

A adoção de programas de desenvolvi-
mento regional nos países subdesenvolvidos ob-
teve importância relevante na década de 60. Entre 
a numerosa lista mais conhecida de programas 
com essa finalidade, destacam-se, além do Nor-
deste do Brasil, os planos de desenvolvimento 
para o Vale do Cauca, na Colômbia; vários proje-
tos situados no Vale do Domar, na Índia; em Pu-
ebla, no México; no Vale do Jordam, no Oriente 
Médio e em Larish, em Israel. 

O debate técnico e o interesse político so-
bre desenvolvimento regional, no entanto, tem 
arrefecido nos últimos anos no Brasil, especial-
mente no âmbito acadêmico das Universidades. 
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Estão novamente em moda as ideias do Professor 
Albert Hischman de que “a desigualdade de cres-
cimento é uma condição inevitável e concomitan-
te do próprio crescimento”. Roberto de Oliveira 
Campos e Delfim Neto retomam, por sua vez, o 
argumento de que se deve concentrar o maior 
volume possível de investimentos nas áreas mais 
adiantadas a fim de que esses “recursos se multi-
pliquem rapidamente para permitir distribuição 
mais abundante no futuro”. O Professor J. G. 
Willianson, em seu trabalho “Regional Inequality 
and Process of National Development” também 
ajuda a reforçar essa opinião. Acha ele que em 
lugar de divergências nos níveis inter-regionais 
de desenvolvimento “a convergência torna-se a 
regra, com as regiões atrasadas fechando a brecha 
de desenvolvimento que há entre elas e as regiões 
já industrializadas”. 

É oportuno assinalar, concluindo, que o 
pensamento econômico brasileiro tem sido mar-
cado principalmente pelas correntes doutrinárias 
Neoliberal, Desenvolvimentista e Socialista. 
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Estas três concepções filosóficas, ideoló-
gicas e políticas influenciaram profundamente os 
modelos econômicos adotados em nível nacional 
e regional do Brasil ao longo dos anos que vão de 
1945 até o presente. 

As políticas e diretrizes econômicas se-
guidas no País foram inspiradas em certos mo-
mentos por influência dominante de uma dessas 
correntes, mas noutros períodos a conjugação de 
ideias combinou-se em arranjos mistos. 

O centralismo governamenta1 e o peso 
das regiões mais desenvolvidas na elaboração dos 
planos e políticas de desenvolvimento nacional 
terminaram transmitindo às regiões menos de-
senvolvidas os paradigmas e as orientações para 
os planos regionais.  
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Concepções sobre o  

desenvolvimento do nordeste 

Esboço Histórico 

O Nordeste do Brasil é uma das regiões 
de mais antiga colonização do novo mundo e a 
área pioneira na exploração agroindustrial do 
país. Com início em 1552, a produção açucarei-
ra do Nordeste tornou-se a mais importante do 
mundo. Na primeira metade do século XVII, o 
Nordeste viveu, em decorrência disso, uma fase 
de acentuada prosperidade pelos padrões de en-
tão, com significativas transações com os mer-
cados europeus. 

A economia açucareira do Nordeste, en-
tretanto, sofreu um rude golpe pela concorrência 
da produção oriunda das Antilhas. Os preços do 
produto caíram drasticamente nos mercados in-
ternacionais, com graves consequências econô-
micas e sociais para a Região. Ao mesmo tempo, 
surgiram novas fronteiras regionais no Brasil 
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produtoras de ouro, borracha e café, que se cons-
tituíam as maiores atrações econômicas da época. 

Por força do acentuado aumento demo-
gráfico e a crise de produção e emprego no litoral 
úmido açucareiro, a população nordestina deslo-
cou-se com maior intensidade para o interior se-
miárido, onde implantou uma agricultura mista 
de subsistência e pecuária, em combinação com a 
cotonicultura. A interiorização serviu também 
para fornecer carne e cereais ao litoral próspero. 

Os historiadores estão de acordo que as 
disparidades econômicas e sociais entre o Nor-
deste e o Centro-Sul tiveram início por volta de 
1800, com o término do ciclo da cana-de-açúcar 
e do algodão e a ampliação dos mercados para o 
café. Deu-se, a partir daí, agravado pela abolição 
da escravatura, quase dois séculos de declínio 
relativo do Nordeste. O economista Stefan H. 
Robock acrescenta que, além da crise de produ-
ção açucareira, outros fatores estruturais de natu-
reza socioeconômica para o desenvolvimento e 
uma política econômica focalizada sobre o mais 
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dinâmico Centro-Sul contribuíram para o aumen-
to do hiato entre essa Região e o Nordeste. 

A estagnação relativa da economia nor-
destina, na primeira metade do atual século, 
está vinculada também ao comportamento do 
setor industrial, que prosperou substancialmen-
te em São Paulo em detrimento do Nordeste. 
Assim é que “de 1900 até os anos cinquenta, 
chegou a economia nordestina a experimentar 
alguma motivação, com base na sua vinculação 
ao mercado em expansão no Centro-Sul, apre-
sentando um modesto aumento na renda “per 
capita”. Contudo, o ritmo de aumento nessa 
fase foi ainda bastante lento, de modo que o 
Nordeste continuou a perder posição no conjun-
to da economia nacional. 

Na verdade, o Nordeste foi considerado 
durante séculos como uma região problemática 
devido a seu clima. As primeiras informações 
sobre secas no Nordeste datam de 1583, além de 
relatos sobre as consequências e sofrimentos das 
populações motivadas pelas secas no tempo da 
Colônia, do Império e da República, como regis-
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tra Dr. Guimarães Duque. A literatura sobre esses 
fenômenos, de maneira sistemática, data de 1614. 
Estudo do Dr. Rui Simões de Menezes, de fato, 
anota mais de 1.000 publicações sobre o assunto. 

Foi com as desastrosas ocorrências da se-
ca de 1877-79, com mais de um milhão de afeta-
dos pela fome, sede e doenças, principalmente no 
Ceará, que o Governo Federal reconheceu ser o 
Nordeste uma região com problemas de interesse 
nacional. Em decorrência disso, o Imperador Pe-
dro II criou uma Comissão Imperial para sugerir 
medidas que evitassem no futuro a repetição das 
desastrosas consequências de crises climáticas 
semelhantes. O fulcro do programa proposto era 
de natureza hidráulica, principalmente obras de 
engenharia, açudes públicos e estradas. O açude 
Cedro, no município de Quixadá (CE), iniciado 
em 1884 e concluído em 1906, é um exemplo das 
iniciativas nesse tocante. 

Na República, tiveram continuidade as 
medidas de melhoria das condições do meio físi-
co e, depois da Revolução de 30, houve acelera-
ção nos trabalhos de engenharia e, em menor es-
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cala, atenção para com a irrigação, piscicultura, 
plantas forrageiras e estudos de solos. 

Dessa época até a Segunda Guerra Mun-
dial (1942), o Governo Federal procurou realizar 
a integração política nacional, quando foram ini-
ciados alguns estudos visando à ação governa-
mental, então bastante centralizada. É dessa fase 
(1948) a criação da Missão Técnica Americana 
de Alto Nível (mais conhecida por Missão Cook) 
para auxiliar o Brasil no planejamento de autos-
suficiência econômica, especialmente tendo em 
conta os problemas criados com a Segunda 
Guerra Mundial. 

Durante o período de 1948-51 - Governo 
Dutra - as ideias de planejamento econômico fru-
tificaram vigorosamente. Um plano quinquenal 
de desenvolvimento nacional (SALTE) foi elabo-
rado e submetido ao Congresso Nacional, em 
1948. Nesse mesmo ano, a Comissão Técnica 
Mista Brasil - Estados Unidos (conduzida pelos 
economistas John Albbink e Octávio Gouveia de 
Bulhões) elaborou circunstanciados estudos so-
bre a economia brasileira. O Programa denomi-
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nado Ponto XV (1951-53) foi resultante do acor-
do firmado com os Estados Unidos, por sugestão 
de referidos estudos. 

A instituição pioneira no Brasil em pes-
quisa e treinamento, entretanto, foi a Fundação 
Getúlio Vargas, criada em 1944 na forma de ór-
gão semioficial. Os primeiros estudos dessa enti-
dade destacavam a necessidade de o país adotar 
formas de desenvolvimento planificado. A Cons-
tituição de 1946, aliás, autoriza a intervenção na 
economia e cria um Conselho Nacional de Eco-
nomia, com início de atividade em 1949. Na 
mesma época, outras atividades de estudo e pes-
quisas econômicas foram iniciadas pela Federa-
ção das Indústrias e Associação Comercial de 
São Paulo. Na década de 50, alguns órgãos espe-
cializados das Nações Unidas passaram a desper-
tar interesse pelos assuntos de desenvolvimento 
econômico, concedendo bolsas e realizando se-
minários dos países da América Latina. 

Getúlio Vargas fora eleito para presidente 
em 1950. Logo depois, em 1951, abateu-se sobre 
o Nordeste uma seca de grandes repercussões
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econômicas e sociais, chamando a atenção da 
Nação para a necessidade da modificação da po-
lítica para a Região. Após visitar o Nordeste por 
essa ocasião, o Ministro da Fazenda de Vargas, 
Horácio Láfer, propôs a criação do Banco do 
Nordeste do Brasil. Inicialmente o BNB tinha por 
finalidade o financiamento da agricultura, obras 
de irrigação, aquisição de máquinas agrícolas, 
construção de silos e exploração de cultivos eco-
nômicos adaptados ao semiárido. Por influencia 
dos três assessores nordestinos de Vargas - Rô-
mulo de Almeida, Jesus Soares Pereira e Clean-
tho de Paiva Leite - o BNB teve suas funções 
ampliadas para tornar-se um grande órgão de de-
senvolvimento econômico regional. Em junho de 
1952, o BNB foi instituído por lei e, sob a presi-
dência do Dr. Rômulo de Almeida, iniciava suas 
operações em 1954. 

A mensagem presidencial que propunha 
a criação do BNB continha criticas ao “appro-
ach” de obras contra as secas e apontava a ne-
cessidade da realização de estudos e elaboração 
de um plano global para a Região, de modo a 
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atacar as causas e efeitos econômicos e sociais 
dos problemas regionais. 

A experiência do BNB na moldagem de 
nossas concepções sobre o desenvolvimento 
econômico e da mentalidade dos políticos e 
empresários regionais tem início com a realiza-
ção e divulgação de pesquisas e estudos elabo-
rados pela sua equipe pioneira de economistas 
do Escritório Técnico de Estudos Econômicos. 
Desde a sua criação em 1954, até o momento, 
este instituto de pesquisa já elaborou e publicou 
cerca de 1.000 estudos, dos quais serão focali-
zados algumas contribuições que marcam o 
pensamento econômico da Região, nessa última 
metade do século XX. 

Projeto de Planejamento Global Para o 

Nordeste 

O memorando apresentado às Nações 
Unidas pelo economista Stefan H. Robock, em 
dezembro de 1955, na qualidade de assessor do 
Banco do Nordeste do Brasil, registrava que, 
“não obstante os esforços e a existência de razoá-
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veis recursos naturais, o Nordeste tinha permane-
cido, de modo geral, na retaguarda econômica do 
País”. Naquela ocasião, a Região que abrangia os 
Estados do Piauí à Bahia contava uma população 
de 18 milhões de habitantes e com uma renda 
“per capita” de apenas 43% da média brasileira. 

Com base nos estudos iniciais elaborados 
pela equipe técnica em formação no Escritório de 
Estudos Econômicos do Nordeste (ETENE), o 
professor Stefan Robock relatou em seu memo-
rando “que o pouco êxito dos programas de de-
senvolvimento do Nordeste” podia, em grande 
parte, ser atribuído aos seguintes fatores; 

a) Ausência de planejamento regional e pe-
quena quantidade de pessoal técnico habi-
litado para levar a cabo os estudos e aná-
lises necessárias a um programa de de-
senvolvimento econômico adequado;

b) Não utilização de critérios científicos na
identificação dos problemas regionais. A
falta de informações adequadas e com-
preensões emocionais dos problemas do
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Nordeste resultavam em programas cujos 
méritos ficavam muito a desejar; 

c) Os programas regionais eram defensivos
e relativos aos efeitos e não às causas e
orientados para promover diretamente o
desenvolvimento econômico. Não havia
planejamento dos recursos financeiros
desses programas, os quais eram insuficien-
tes às múltiplas finalidades;

d) Ausência de coordenação entre os pro-
gramas regionais e entre as instituições
responsáveis por esses programas. Os es-
forços para realizá-la compulsoriamente
ou voluntariamente fracassaram. A falta
de uma visão global da economia regional
poderia ser uma das causas importantes
dessa desarticulação.

Referindo-se à situação prevalecente em
1955, Stefan Robock afirmava: “A situação atual 
é inadequada e imprópria, havendo empenho si-
multâneo em todos os setores sem uma coorde-
nação central no planejamento ou na execução, 
com desperdício de recursos e resultados insatis-
fatórios”. 
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Com base neste diagnostico preliminar, 
o ETENE iniciou um trabalho de análise eco-
nômica como subsídio à elaboração de um pro-
grama regional e de uma política de crédito e 
assistência técnica para o Banco do Nordeste do 
Brasil. A missão das Nações Unidas sugeriu, 
inclusive, que tal projeto deveria contar com o 
apoio da Presidência da República, para facilitar 
o fornecimento de informações e outras mo-
dalidades de ajuda por parte das instituições 
regionais. Na ocasião, aliás, o novo presidente 
eleito, Juscelino Kubistchek de Oliveira (1955), 
reconhecia a necessidade de "planejamento re-
gional e coordenação do Nordeste".  

A ideia era começar no Nordeste uma 
experiência que poderia motivar o interesse de 
outras regiões do Brasil e de outros países 
subdesenvolvidos. 

O Escritório Técnico de Estudos Econô-
micos do Nordeste foi órgão idealizado para 
atender esses novos propósitos na qualidade de 
um instituto de pesquisas econômicas regional e 
um Departamento encarregado da elaboração de 
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estudos para a formulação da política econômica 
do BNB. Ao lado dos esforços com a finalidade 
de criar e organizar alguns órgãos do Banco, o 
ETENE concentrou suas atividades em estudos 
que permitissem formar uma base de conheci-
mentos científicos para melhor recomendar e ori-
entar o desenvolvimento econômico do Nordeste. 
Outro campo de interesse dessa fase inicial era 
sugerir medidas para melhorar a coordenação 
regional, adotar prática do planejamento e treinar 
pessoal em análise regional e planejamento. 

Atendendo a essas circunstâncias, a equi-
pe técnica do ETENE dedicou-se, nos primeiros 
anos de funcionamento, à realização de uma aná-
lise global da agricultura e do desenvolvimento 
industrial do Nordeste. O primeiro estudo busca-
va a produção de informações atuais necessárias 
à orientação de outros órgãos ligados ao desen-
volvimento agrícola do Nordeste e da ação pro-
mocional do BNB. Aspecto fundamental dessa 
análise foi o exame dos canais de comercializa-
ção com o fito de obter dados necessários para o 
estabelecimento de redes de silos, armazéns, ma-
tadouros, frigoríficos e vias de transporte. As in-
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vestigações sobre a indústria visavam a evidenci-
ar os fatores que, no passado, determinaram o 
estabelecimento de novas empresas ou os obstá-
culos a tal expansão. Quais foram as fontes de 
financiamento? Que fizeram as autoridades para 
encorajar o crescimento da produção manufatu-
reira? Quais as possibilidades que existiam para 
uma mais rápida expansão no futuro? 

A pequena indústria e o artesanato rural 
foram também contemplados. A preocupação 
aqui era a pesquisa do aproveitamento de ma-
térias-primas e da contribuição que tais ativi-
dades poderiam emprestar a uma ação regula-
dora dos desempregos estacionários e a sua 
função educativa. 

Dois outros segmentos contemplavam o 
esquema de abordagem dos estudos dos proble-
mas do Nordeste: os estudos de produtos agríco-
las específicos e a análise do comércio inter-
regional e exterior. Que possibilidades haviam de 
substituição de importações e exportações das 
matérias-primas por produtos beneficiados? Co-
mo ampliar a formação de divisas para o Nordes-
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te? Foram questões extensivamente investigadas 
pela equipe do ETENE. 

A 14 de dezembro de 1956, foi instituí-
do o Decreto nº 40.554 constituindo, no Conse-
lho Nacional de Desenvolvimento, o Grupo de 
Trabalho para o Nordeste (GTDN), cuja direção 
executiva foi confiada ao representante do 
BNB. O novo encargo atribuído ao BNB, co-
menta o Relatório de Atividades do Banco de 
1956, “Encontra plena ressonância na dedica-
ção e no entusiasmo de seu corpo técnico e tra-
duz a confiança que a instituição vem deposi-
tando em quantos se preocupam com a solução 
dos problemas da área seca do País”. 

Novas Frentes Para o Desenvolvimento do 

Nordeste 

Os estudos realizados pelo GTDN, depois 
CODENO - Conselho de Desenvolvimento do 
Nordeste - resultaram na criação, em dezembro 
de 1959, por iniciativa do Poder Executivo, da 
Autarquia Federal - Superintendência do Desen-
volvimento do Nordeste - SUDENE, que tinha 
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como objetivo a implantação da nova política 
governamental de desenvolvimento do Nordeste. 

Entre o quinquênio da criação do ETE-
NE e da SUDENE foi realizado pelo Banco do 
Nordeste, isoladamente e em cooperação com o 
GTDN e CODENO, numeroso elenco de pesqui-
sas econômicas. Podem ser citados como exem-
plos: os estudos sobre Eletrificação Rural, In-
forme sobre Situação do Cooperativismo no 
Nordeste, Irrigação na Área Pernambucana do 
São Francisco, Estudos sobre Xerófilas do Nor-
deste, Efeitos da Seca de 1958, Estudo sobre o 
Artesanato e Pequena Indústria do Nordeste. Os 
problemas de mão-de-obra foram estudados pelo 
ETENE em conjunto com o GTDN, com a cola-
boração de técnicos da Organização Internacio-
nal do Trabalho, bem como o sistema de trans-
porte da Região. 

Foram elaborados trabalhos referentes aos 
serviços de abastecimento de água em centros 
urbanos nordestinos, sobre o sistema bancário e 
um Manual de Localização Industrial, de autoria 
do Prof. Fernando de Oliveira Mota, então chefe 
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do Núcleo do ETENE no Recife. Mereceram 
atenção também a cultura de algodão de fibra 
longa, palma forrageira e análise de informações 
pluviométricas, com vistas ao diagnóstico das 
perspectivas de passível ocorrência de secas. Po-
dem ser citados, ainda, trabalhos no campo da 
pecuária, estudos de mercado para vários produ-
tos industrializados, sobre instituições brasileiras 
de mercado de títulos e levantamento da renda 
social do Nordeste, por regiões naturais. 

Diante desses fatos e ao ensejo da reunião 
anual dos membros do Conselho Consultivo, re-
solveu o Banco promover a realização de um se-
minário sobre vários temas de importância para o 
desenvolvimento do Nordeste. Tal reunião foi 
realizada em Fortaleza, entre 25 e 28 de junho de 
1960, com grande número de notórias personali-
dades ligadas então às instituições e atividades de 
desenvolvimento do Nordeste. Cabe registrar, 
neste particular, as presenças do Dr. Raul Barbo-
sa, Presidente do BNB, Dr. Celso Furtado, Supe-
rintendente da SUDENE, Dr. João Gonçalves de 
Souza, da OEA, Stefan Robock, Dr. Guimarães 



43 

Duque, além de outros, e muitos técnicos do 
BNB, SUDENE, DNOCS etc. 

Os principais assuntos e temas tratados 
nessa reunião foram:  

1. Estimular a coleta de recursos através de
Títulos Mobiliários - BNB - departamen-
to de Assessoria;

2. Assistência Técnica e Financeira à Pe-
quena Indústria - BNB - Carteira de Cré-
dito Industrial. Sobre o mesmo tema
apresentaram trabalhos o Dr. Igor Tenório
e o Dr. José Guimarães Duque;

3. A experiência da Fundação para o Desen-
volvimento da Ciência e da Técnica para
o Treinamento de Pessoal;

4. O Laboratório de Tecnologia de Fibras
Têxteis do Instituto de Tecnologia Rural -
ITR/UFC;

5. Pessoal especializado para as Instituições
de Desenvolvimento Regional - Dr. José
Guimarães Duque. Sobre o mesmo tema
o escritório Técnico de Estudos Econô-
micos apresentou também um trabalho; 
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6. Articulação entre as Entidades de Desen-
volvimento Regional - Dr. José Guima-
rães Duque. Com o mesmo titulo, o Dr. 
José Nicácio de Oliveira - Chefe do 
ETENE - e o economista Pedro Sisnando 
Leite apresentaram um estudo, abordando 
as concepções e a experiência de alguns 
programas especiais para a zona rural do 
Nordeste. 

Perspectivas da Economia do Nordeste 

Trabalho marcante do ETENE foi o pro-
jeto de pesquisa destinada a analisar o compor-
tamento da economia do Nordeste entre 1970-80, 
a nível global e setorial, examinando as possibi-
lidades e as condições para um crescimento mais 
acelerado da Região na década de setenta. 

O ETENE contou para esta finalidade 
com a assistência técnica do Prof. Stefan H. Ro-
bock, da Universidade de Columbia (USA), do 
professor Benjamin Hopenhayn, do ILPES (Chi-
le), Dr. Juvenal Osorio (BNDE) e técnicos da 
SUDENE, FGV, DNPM, SUDEPE, GEIPOT e 
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ELETROBRAS. O trabalho compôs-se de estu-
dos básicos e especiais, num total de trinta mo-
nografias. Na primeira parte, foram tratados a 
estrutura e crescimento da renda, população e 
mão-de-obra, agropecuária, indústria, construção 
e habitação, mineração, energia elétrica e trans-
porte e comunicação. Como estudos especiais 
foram analisados o setor público, educação, saú-
de, possibilidades de exportação, emprego, tu-
rismo, promoção de investimento, ciência e tec-
nologia e urbanização. 

Este estudo obteve importante repercus-
são junto a escalões superiores do Governo Fe-
deral e do Poder Legislativo, associações de 
classe e entidades regionais. Estiveram em For-
taleza para reuniões com as equipes técnicas do 
ETENE sobre tais pesquisas os ministros do 
Interior, Planejamento e Agricultura. Por sua 
vez, os responsáveis pela elaboração dos referi-
dos documentos estiveram no Congresso Naci-
onal fazendo exposições para os senadores e 
deputados, em universidades, assim como em 
vários Estados do Nordeste. 
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As conclusões principais deste estudo 
foram de que a economia do Nordeste poderia 
intensificar suas taxas de crescimento econômi-
co e passar por substanciais transformações es-
truturais. Caso os prognósticos fossem cumpri-
dos, o Nordeste poderia, durante a referida dé-
cada, obter redução das disparidades regionais, 
criar empregos produtivos para a mão-de-obra e 
dar início a um processo de desenvolvimento 
autossustentado. 

O diagnóstico esclarecia que a Região 
havia saído de uma longa fase de relativa es-
tagnação econômica, iniciando uma etapa de 
alvissareira evolução. Os motivos dessa altera-
ção nas tendências da economia motivaram 
adoção de nova política governamental a partir 
do final da década de cinquenta. A criação do 
BNB e SUDENE foram dois marcos significa-
tivos das novas políticas. 

Foi estipulada uma taxa média de cresci-
mento na década para a economia nordestina de 
10% ao ano, tomando por base as reais possibili-
dades dos recursos existentes e uma tendência 
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histórica bastante favorável em termos de ritmo 
de crescimento da renda. De fato, entre 1947-53, 
deu-se no Nordeste um incremento anual da ren-
da de apenas 3% ao ano. No período de 1954-62 
subiu para 6,8% e entre 1965-69 alcançou a mé-
dia anual de 8%. 

Estimou-se que a indústria lideraria o 
crescimento regional, com uma taxa presumível 
de 15%, cabendo à agricultura uma meta de 6,5% 
e aos serviços o montante de 10% ao ano. A par-
ticipação da renda “per capita” do Nordeste em 
relação ao País poderia elevar-se de 45% para 
47%. A mudança na composição setorial da pro-
dução seria no sentido de substancial acréscimo 
da renda industrial no total com percentagem de 
22%, em 1980, contra apenas 13% no início da 
década. As estimativas eram de que, em 1980, 
metade da população regional estivesse nos cen-
tros urbanos e o desemprego urbano e rural de-
clinasse em média de 40% no período. 

A concepção do cenário para a economia 
do Nordeste em 1980 não foi produto de proje-
ções do passado, mas da investigação exaustiva 
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da viabilidade desse crescimento, segundo a via 
de concentração de esforços em tomo de uma 
série de medidas prioritárias de fortalecimento da 
economia regional. De modo geral, as diretrizes 
com esta finalidade eram pertinentes à consolida-
ção do setor industrial, modernização da agricul-
tura, promoção das exportações e turismo e ma-
nutenção do dinamismo do setor governamental. 

O estudo concluiu também que, para 
atingir os objetivos previstos, os esforços desti-
nados à dinamização da economia nordestina de-
veriam ser de longo prazo para que a Região in-
gressasse num processo de desenvolvimento au-
tossustentado, apoiado nas forças geradas pelo 
próprio sistema. O emprego produtivo para a 
mão-de-obra foi considerado como a forma mais 
dignificante de valorização do homem, mas reco-
nhecia o estudo que a criação de mais empregos 
dependia do ritmo de crescimento da economia. 
Foi estimada que, na década, a população regio-
nal cresceria de 9,1 milhões de habitantes , com 
uma oferta adicional de mão-de-obra de 3,4 mi-
lhões de pessoas. 



49 

A indústria foi considerada como o fator 
de dinamização e transformação setorial da eco-
nomia e a agricultura como apoio ao crescimento 
acelerado. O papel da indústria na década de se-
tenta seria fundamental muito diferente do passa-
do, quando o setor não tinha expressão no con-
junto da economia e se constitui dominante-
mente de indústrias tradicionais. Foi reconhecido, 
porém, que um dos grandes desafios para o Nor-
deste seria transformar os padrões da agricultura 
tradicional de modo a torná-la competitiva e ca-
paz de assegurar emprego à grande parcela da 
população que não tinha possibilidades de trans-
ferir-se para os centros urbanos. 

O crescimento mais rápido das exporta-
ções nordestinas foi identificado como um pré-
requisito para o incremento da economia regional 
e consolidação da industrialização e moderniza-
ção da agricultura na década de 70. As vendas 
para o exterior montavam a 381 milhões de dóla-
res, em 1970, com crescimento médio nos anos 
anteriores de mais ou menos 6% e um coeficiente 
de 8% (relação entre as exportações e a renda 
interna).  Na época, o Nordeste contribui com 
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14% da geração de divisas do Pais, dos quais 
80% tinham origem na Bahia (43%), Pernambu-
co (22%) e Ceará (15%). 

Com relação a este setor, os estudos fo-
ram conduzidos de modo a verificar a viabilidade 
de o setor exportador crescer a uma taxa compa-
tível com o crescimento da renda regional e que 
garantisse a manutenção da posição do Nordeste 
no comércio externo brasileiro. De acordo com 
tais critérios, foi estimada, para 1980 uma expor-
tação de US$1.062 milhões, em contraposição 
dos US$403 milhões alcançados em 1971, ou 
seja, uma taxa anual de 10%. A concretização 
dessa meta dependia bastante da promoção das 
exportações através da assistência a essa ativida-
de quanto a pesquisas, ensino de técnicas e pro-
cedimentos para a venda e embarque do produto 
até sua comercialização no exterior, além, natu-
ralmente, dos incentivos fiscais e financeiros. Foi 
proposta a criação de um sistema regional de 
promoção das exportações, com núcleos nos 
principais Estados exportadores e a participação 
da SUDENE, BNB, BB, CACEX e Ministério 
das Relações Exteriores. 
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O estudo abrangeu, também, a análise da 
situação e formulou sugestões sobre promoção 
do turismo e apoio à pesquisa tecnológica. Foram 
também estudados os principais aspectos sociais 
do desenvolvimento, tais como habitação, educa-
ção e saúde e de infraestrutura: energia, trans-
porte e portos. Em todos os casos, foram avalia-
das as dificuldades existentes e indicados os ru-
mos e providências que deveriam ser tomadas 
para um crescimento econômico visando à con-
quista de dias melhores para a Região. 

Estudo de Diagnósticos e Sugestões 

Outra pesquisa de âmbito abrangente 
que marcou significantemente o acervo de co-
nhecimentos sobre a economia do Nordeste foi 
realizada pelo BNB, no final da década de 70. 
Os objetivos básicos desse estudo foram anali-
sar a evolução socioeconômica do Nordeste nas 
últimas décadas, com especial ênfase na avalia-
ção das principais políticas governamentais e 
seus reflexos na Região, bem como apresentar 
proporções no aperfeiçoamento do processo de 
desenvolvimento regional. 
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Os fundamentos das proporções formula-
das por esse estudo obtiveram significativa reper-
cussão na Região e, certamente, continuarão a 
influenciar por muito tempo o pensamento e as 
políticas voltadas para a superação do subdesen-
volvimento do Nordeste. 

As sugestões de política econômica para 
o Nordeste, segundo tal estudo, estão orientadas
para a concepção de que a principal preocupação 
regional deve ser a redução da pobreza, do de-
semprego e da desigualdade; não apenas a efici-
ência do sistema produtivo. Nesse sentido, pro-
pôs-se o abandono da opção de ampliar as desig-
nadas inter-regionais de bem-estar para a obten-
ção de maior taxa de crescimento econômico na-
cional. O estudo prova, na verdade, que o custo é 
mínimo para o crescimento do resto do país a op-
ção de reforçar os programas a favor do Nordes-
te. É reconhecida, no entanto, a necessidade e 
conveniência de integração da Região com o res-
to do país, desde que seja evitada a drenagem de 
recursos da Região. O maior desenvolvimento do 
Nordeste favorece o resto do País em decorrên-
cia: da ampliação do mercado nordestino para os 
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produtos do Centro-Sul? Diminuição das tensões 
sociais, políticas e culturais, motivadas pelas de-
sigualdades de bem-estar entre a Região e outras 
mais desenvolvidas; atenuação da dependência 
do Nordeste sobre a necessidade de transferência 
de recursos governamentais para a Região. 

Do ponto de vista da apreciação global 
das políticas governamentais, o estudo ressalva 
que mesmo tendo sido o Nordeste motivo de 
atenção do Governo Federal desde o final do sé-
culo XIX, até o momento o “approach regional” 
tem sido caracterizado pela fixação de priorida-
des sem adequada inter-relação entre objetivos 
regionais e objetivos nacionais, notando-se a pre-
dominância destes últimos, o que significa o do-
mínio dos objetivos de eficiência sobre os de 
equidade. Em outras palavras, são denominadas 
regionais as iniciativas que canalizam recursos 
para certas áreas, tais como FINOR, 
POLONORDESTE. São excluídos, assim, impor-
tantes programas setoriais denominados "nacio-
nais", cujos efeitos são geograficamente localiza-
dos nas regiões mais desenvolvidas do país. 0 
resultado dessa ambivalência é um aparente fraco 
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desempenho dos programas regionais, em face 
dos efeitos diferenciados nos dois tipos de pro-
gramas. 

Outra conclusão marcante do estudo é 
que o setor agrícola, a despeito das adversidades 
climáticas, escassez de recursos e entraves insti-
tucionais, tem apresentado historicamente um 
alto dinamismo baseado na exploração extensiva. 
Doravante, contudo, a agricultura terá de seguir 
novo modelo de crescimento de natureza moder-
nizante, ao mesmo tempo em que a indústria e os 
serviços terão proporcionalmente papel crescente 
na economia regional. É destacado, todavia, que 
as políticas nacionais de substituição de importa-
ções e, mais recentemente, de descentralização 
industrial têm concentrado os seus efeitos no 
próprio Centro-Sul. A política específica de in-
dustrialização para o Nordeste, baseada na ação 
da SUDENE-FINOR, tem sofrido sucessivas cri-
ses de escassez de recursos e competição de ou-
tros incentivos implantados em nível nacional 
com tênue efeito no Nordeste. 
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Conclui o estudo que, mesmo assim, o se-
tor industrial tem apresentado profundas modifi-
cações estruturais, com crescimento substancial 
nos setores dinâmicos. “Assim, desse desempe-
nho, especialmente das indústrias de transforma-
ção, tem sido evidenciada de medidas corretivas, 
sobretudo no tocante à concentração espacial, 
geração de empregos, nível de recursos, planeja-
mento e coordenação do setor”. 

É sugerida como estratégia de ação futura 
a adoção de mecanismos no sentido de estimular 
as empresas a uma maior utilização de mão-de-
obra, tais como subsídios diretos por emprego 
criado, modificações dos critérios da classifica-
ção dos projetos para efeito de incentivos e fo-
mento de atividades de pesquisa voltadas para 
identificar novas tecnologias mais absorvedoras 
de mão-de-obra. Do mesmo modo, é reconhecido 
que “à medida que aumenta a participação da in-
dústria na formação da renda interna regional ha-
verá agravamento nas disparidades intra-
regionais a menos que uma ação corretiva seja 
adotada”. Para neutralizar essa tendência, é re-
comendada uma revisão e modificação dos crité-
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rios de classificação das propostas para fins de 
incentivos e diferenciação nas condições de cré-
dito dos bancos oficiais a favor de indústrias lo-
calizadas em áreas mais carentes e criação de dis-
tritos industriais em polos secundários. 

Uma Estratégia para Acelerar o Desenvol-

vimento do Nordeste 

Ao longo dos anos, o Departamento de 
Estudos Econômicos do Banco do Nordeste do 
Brasil deu continuidade aos estudos setoriais e de 
atividades econômicas especificas. 

Em 1989-90, contudo, novamente o Ban-
co empreendeu um completo e abrangente estudo 
com o fito de subsidiar a formulação de diretrizes 
para o Plano de Ação do BNB 1991-96. 

Participaram da elaboração desta pesqui-
sa, além da equipe técnica do próprio Banco, pro-
fessores e técnicos da Universidade Federal de 
Pernambuco, da SUDENE, da Fundação Joaquim 
Nabuco, do Centro de Planejamento e Desenvol-
vimento Regional, da Universidade de Minas Ge-
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rais, assim como de técnicos do IPEA, BNDES, da 
FIBGE, da UFC e de outras instituições. 

Os resultados desse trabalho constam de 
vários volumes e de um relatório resumo prepa-
rado pelo economista Dr. Gustavo Maia Gomes 
(PIMES), coordenador da equipe de 50 técnicos 
responsáveis pelo estudo. 

Os segmentos principais desse trabalho 
abrangem assuntos pertinentes aos programas 
especiais e de crédito para a região, crescimento 
econômico regional como objetivo-base da ação 
do BNB, política regional no tocante ao 
crescimento econômico e resultados sociais, 
análise de procedimentos operacionais para ori-
entar a ação do BNB e análise das estratégias 
setoriais (agropecuária, indústria, serviços, in-
fraestrutura e tecnologia). 

Uma das conclusões relevantes do exaus-
tivo estudo mencionado foi de que “não é verda-
de que o Nordeste seja um sorvedouro de recur-
sos públicos, nem que a economia da região este-
ja estagnada, nem que sejamos vítimas de uma 
hipotética espoliação comandada por São Paulo, 
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nem que a política de desenvolvimento regional 
esteja sendo um fracasso, nem que o Nordeste 
tenha de ser uma Região problema”. 

Em contrapartida, o estudo propõe que o 
Nordeste não precisa usar o argumento da misé-
ria para conseguir favores, mas que o Nordeste 
carece é de desenvolver seu potencial de recursos 
para atrair novos investimentos. Os instrumentos 
criados pela Carta Magna, quanto ao Fundo de 
Financiamento do Nordeste (FNE) e sobre a re-
gionalização dos orçamentos federais, serão fun-
damentados com essa finalidade. 

Para fazer face aos novos desafios, o es-
tudo se propôs a reestudar o Nordeste em rela-
ção às mudanças ocorridas e esperadas e em 
comparação com o restante do País e do mundo 
contemporâneo. 

De modo geral, o estudo formula uma 
defesa da aceleração sustentada do crescimento 
econômico regional. Advertem os autores do 
estudo, no entanto, que não se trata da reedição 
do postulado do passado “primeiro crescer para 
depois distribuir”. 
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A tese principal do estudo é de que so-
mente com a expansão rápida do produto nordes-
tino será possível assegurar os benefícios sociais 
para a região e reduzir as disparidades de renda 
entre os habitantes do Nordeste e do resto do Pa-
ís. A opção por taxas elevadas de crescimento, 
esclarece o estudo, é uma escolha de natureza 
estratégica e sem que tal fenômeno seja a única 
variável determinante do desenvolvimento eco-
nômico. De qualquer modo, é conclusiva a cons-
tatação de que existe uma estreita correlação en-
tre níveis de produto “per capita” e bem-estar da 
população. Donde a conclusão de que "o produto 
“per capita” não é, por certo, a única dimensão 
relevante do desenvolvimento, mas o processo 
que leva ao aumento persistente no produto “per 
capita” também tem levado à criação de uma so-
ciedade equilibrada além de rica e justa”. 

De modo geral, destaca o estudo, é im-
portante levar em conta que a política de de-
senvolvimento regional pode influenciar a me-
lhoria dos indicadores sociais tanto diretamente 
como de forma indireta, assim como a curto ou 
a longo prazo. 
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Embora muitos aspectos teóricos e práti-
cos tenham sido analisados no estudo em comen-
tário, pode-se ter uma condensação de todo o en-
foque do relatório no resumo a seguir transcrito: 

“Existem argumentos importan-
tes, tanto de fundo teórico como empíri-
co, que apontam para a relevância das 
políticas sociais no contexto de um pro-
cesso equilibrado de desenvolvimento 
econômico. É preciso ter em mente, con-
tudo, que as políticas sociais não existem 
no vazio: políticas desse tipo precisam 
ser financiadas e numa perspectiva mais 
geral, a capacidade de uma sociedade fi-
nanciar as políticas sociais de que ela 
própria necessita é uma função direta de 
seu crescimento econômico acumulado 
no passado. A primazia do crescimento 
econômico sobre a política social nasce, 
sobretudo, desse fato”.  
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O papel das IES no  

desenvolvimento econômico 

do Nordeste 

A Problemática Regional 

Ao se referir aos problemas de desenvol-
vimento regional no Brasil, o Presidente Tancre-
do Neves afirmou em visita que fez à Região: 
“Sem um Nordeste redimido de suas tradicionais 
dependências, descontinuidades e abandono, não 
poderá haver um País íntegro, justo, desenvolvi-
do e fraterno”. 

Segundo o economista Paulo Roberto 
Haddad, Ministro do Planejamento, em seus es-
tudos contidos no livro “Economia Regional: Te-
oria e Métodos de Análise” - Fortaleza, BNB, 
1989: “Não há problemas regionais importantes 
que não tenham, a rigor, alguns impactos nos 
grandes problemas nacionais, e não há problemas 
de interesse nacional que não sejam também de 
interesse regional”. 
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Na perspectiva da adoção de um plano de 
desenvolvimento regional integrado, com o obje-
tivo de equacionar os problemas socioeconômi-
cos de uma região, contudo, o Professor Paulo 
Haddad propõe um novo paradigma de aborda-
gem do desenvolvimento em substituição ao tra-
dicional modelo DE CIMA PARA BAIXO ou 
CENTRO-PERIFERIA, que tem prevalecido nas 
últimas décadas nos meios acadêmicos da Amé-
rica Latina. 

Os resultados que possam advir dessa no-
va estratégia, naturalmente, estão condicionados 
às condições socioculturais, históricas e instituci-
onais, além da dotação de recursos naturais e 
humanos disponíveis.  

São elementos desse modelo alternativo 
de desenvolvimento regional integrado: 

a) Facilidades de acesso à terra como fator
fundamental de crescimento do setor rural;

b) Ênfase nos projetos que objetivem a satis-
fação das necessidades essenciais da po-
pulação, tais como alimentação, educa-
ção, saúde, e habitação.
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c) Reestruturação dos sistemas urbanos e de
transporte para melhorar a acessibilidade
aos mercados.

d) Prioridade nos projetos que facilitem a
criação de emprego para a mão-de-obra
da Região.

e) Aplicação de tecnologias que permitam a
utilização de recursos abundantes e a
competividade nacional e internacional.

Tendências e Perspectivas do 

Desenvolvimento do Nordeste. 

A economia do Nordeste tem apresenta-
do ao longo das últimas três décadas do produto 
interno bruto, acentuadas modificações na es-
trutura produtiva. 

As lições a tirar dos estudos existentes 
sobre o desempenho da economia regional duran-
te esse período, no entanto, são de que a moder-
nização, elevação da produtividade e dos níveis 
de vida beneficiaram apenas uma pequena parce-
la da população regional, especialmente localiza-
da nas grandes cidades.   
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A avaliação da qualidade do crescimento 
da economia regional evidencia, de fato, que 
existe uma grande massa populacional com baixa 
produtividade e desempregada no campo e, prin-
cipalmente, nas cidades. 

Cada vez mais, portanto, torna-se neces-
sária uma nova orientação para o desenvolvimen-
to do Nordeste, a fim de reduzir as graves dispa-
ridades de riqueza entre o Nordeste e outras Re-
giões e, na própria Região, entre a cidade e o 
campo. O enfoque para superar o subdesenvol-
vimento do Nordeste, como já comentado, neces-
sita ser reformulado com vistas a examinar novas 
possibilidades de criar, operacionalizar e implan-
tar mecanismos para estimular e promover o de-
senvolvimento nas áreas ou faixas sociais mais 
carentes, melhorando as suas condições de em-
prego, educação, saúde, habitação e renda. 

O enfoque, segundo o Professor José Ni-
cácio de Oliveira, ex-chefe do Departamento de 
Estudos Econômicos, do Banco do Nordeste do 
Brasil, deve ser positivo e criativo e não defensi-
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vo e assistencial, como muitos dos programas já 
encetados na Região. 

As novas políticas e planos deveriam ser 
concebidos dentro de uma estratégia de desen-
volvimento que apresente resultados mais ex-
pressivos em termos de melhoria concreta dos 
níveis de vida, dentro do contexto de uma políti-
ca global e integrada socialmente. Em outros 
termos, o propósito politico de elevar a qualidade 
de vida da comunidade e ao mesmo tempo quali-
ficar melhor o homem para as tarefas de desen-
volvimento econômico e social simultâneo. 

Esquematicamente, a nova estratégia de-
verá ter por finalidade: 

a) Atender às necessidades fundamentais da 
maioria da população e sua ocupação de 
forma mais produtiva;

b) Planejar de forma realista, clara e explici-
tamente com vistas ao oferecimento de 
níveis mínimos de consumo e renda a to-
da a população;

c) Adotar políticas e programas que tornem o 
setor  menos liberador de mão-de-obra e o
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setor urbano mais empregador, com dis-
tribuição espacial e social dos benefícios 
do desenvolvimento. 

As políticas e programas com esse propó-
sito devem se expressar através de finalidades de 
intervenção no processo de desenvolvimento em 
âmbito global e setorial, em prazos diferentes e 
no tocante às atividades rurais e urbanas. 

No pertinente ao setor rural, caberia des-
tacar as ações de desenvolvimento rural inte-
grado, industrialização rural e adoção de tecno-
logias adequadas ao meio e que contribuam pa-
ra a elevação da produtividade e estabilidade da 
agropecuária regional. Na área do setor urbano, 
há que delinear políticas e programas que asse-
gurem a elevação do ritmo de crescimento do 
setor industrial, com ênfase nas atividades mais 
empregadoras. Para as cidades de menor porte, 
os programas de ação deveriam orientar-se com 
base na pequena e média empresa com o fim de 
promover uma industrialização melhor distribu-
ída espacialmente, desenvolver a industrializa-
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ção local e também aumentar a vinculação entre 
agricultura e indústria.  

Finalmente, caberia a organização do se-
tor informal - indústria e serviço - dada a sua 
contribuição ao emprego e a necessidade de 
melhoria da produtividade e da mão-de-obra 
para estágios posteriores da industrialização 
empresarial. 

As IES e o Desenvolvimento Regional 

A Universidade e as Instituições de Ensi-
no Superior de modo geral devem ser essencial-
mente de natureza educativa, cientifica e cultural, 
com vistas a formarem profissionais em diversos 
ramos do conhecimento que possam ajudar na 
transformação da sociedade. 

Essas funções, na verdade, não são meros 
conceitos formais. Trata-se de uma exigência pa-
ra que tais instituições não sejam apenas acade-
mias de alto nível, mas que o saber cientifico es-
teja a serviço de uma causa social. Daí porque as 
IES, em qualquer de suas modalidades, devem ter 
liberdade  de ação através de sua autonomia, pois 
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só uma instituição crítica pode cumprir autenti-
camente essa função social, que não é exclusiva 
da Universidade Pública. 

Nesse sentido, têm crescido as manifesta-
ções de cientistas, professores e políticos no sen-
tido de buscar-se a estruturação de uma nova 
Universidade capaz de contribuir para o melho-
ramento social da comunidade, com o aporte da 
ciência, tecnologia e ideias renovadoras. Nas 
reuniões e documentos do Conselho de Reitores 
das Universidades Brasileiras (CRUB) e de ou-
tras instituições cientificas é comum a manifesta-
ção de que “A Universidade atual não deve ser 
mais a tradicional instituição de conservação e 
transmissão da cultura”. 

Em resumo, tais pronunciamentos ressal-
tam que os desafios históricos dos séculos XX e 
XXI exigem novas direções, metas e objetivos a 
serem perseguidos por essas instituições. De fa-
to, a sociedade nordestina espera das IES a res-
posta a seus problemas, donde se conclui que é 
premente que elas sejam leais a esta sociedade 
com a qual devem trabalhar estreitamente com-
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prometidas. Em outras palavras, as comunidades 
subdesenvolvidas economicamente encaram os 
Centros de Educação Superior como fonte de 
mentalidade reformista e transformadora dessas 
sociedades. 

Sobre o assunto, o renomado Professor 
Celso Furtado, em seu livro “Cultura e Desen-
volvimento em Época de Crise” destaca: 

“O Nordeste dispõe atualmente de notá-
vel conjunto de Instituições de ensino superior, 
graças as quais modificou-se profundamente a 
vida cultural da região e novas perspectivas se 
abriram na luta contra a dependência e a pobreza. 
Esta é a razão por que no Nordeste, mais do que 
em outras partes, cabe às universidades papel 
fundamental na luta pelo desenvolvimento. Terá 
a comunidade universitária plena consciência 
desse desafio? E o que ainda é mais importante, 
da missão histórica que lhe cabe na luta para li-
bertar o Nordeste da dependência e da miséria?”. 

Dr. João Gonçalves de Sousa, ex-Supe-
rintendente da SUDENE, por sua vez, destaca que: 
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“O problema da Universidade no 
Nordeste nunca foi colocado numa pers-
pectiva realista, consistente, corajosa. 
Não há definição prática do seu papel no 
contexto regional”. 

“O sistema de nível superior, diz 
ele, inspirado pela tradição europeia, 
não está conseguindo preparar totalmen-
te os jovens para as necessidades reais 
da Região, apesar de esforços de univer-
sidades isoladas com este propósito. 
Fundamentalmente o ensino continua 
técnico, acadêmico, inadequado às ne-
cessidades regionais. O treinamento 
avançado dos professores motivou uma 
preocupação com a elegância dos mode-
los e o refinamento das técnicas de análi-
se, ao invés da relevância e adaptação do 
estudo aos problemas reais”. 

O ensino universitário brasileiro, segun-
do o saudoso e grande humanista Prof. Guima-
rães Duque, da UFC, “é demasiadamente inte-
lectual e deficiente no conteúdo de sentimento. 
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Prepara-se o estudante para servir a si próprio e 
não a seu povo”. 

Neste contexto, o tipo de educação superior 
que interessa à Região Nordeste é aquela que favo-
rece o desenvolvimento econômico e a mudança 
social, pois a Universidade, numa sociedade em 
desenvolvimento, deve dar ênfase aos problemas 
de interesse da nação e suas metas humanísticas. 

O presente estudo, como já mencionado, 
não pretende formular conclusões ou sugerir medi-
das de ação para as Instituições de Ensino Superior 
do Nordeste. Mesmo assim, é oportuno destacar 
algumas diretrizes que poderiam ser de ação co-
mum e cooperação entre as afiliadas do Protocolo 
de Integração do Nordeste, quais sejam: 

1. Revitalização da qualidade do ensino de
graduação com vistas à formação cientifi-
ca, desenvolvimento profissional do estu-
dante e melhoria da reputação das Insti-
tuições de Ensino Superior da Região;

2. Desenvolvimento de novas atividades de
pesquisa e extensão, criando espaços para
possibilitar a liberdade científica e peda-
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gógica indispensáveis ao cumprimento da 
missão das IES. 

3. Direcionamento das atividades das IES, 
além de suas funções acadêmicas especi-
ficas, para servir à sociedade com ideias, 
recursos humanos e conhecimento, com-
patíveis com as necessidades regionais de 
um efetivo desenvolvimento econômico 
mais harmônico e justo.

As medidas para melhoria da qualidade
do ensino devem estar orientadas para a perma-
nente avaliação do processo ensino-aprendiza-
gem e adaptação dos currículos à realidade socio-
econômica do Nordeste. 

Quanto à pesquisa, há necessidade de es-
tabelecer um plano global de pesquisa, levando 
em conta a definição de programas de trabalho 
em equipes interdisciplinares organizadas em 
Núcleos ou Institutos com destaque de priorida-
des para a solução de alguns problemas regionais 
relevantes. Sem restringir a liberdade dos pesqui-
sadores, torna-se também indispensável conceber 
um sistema eficiente de divulgação permanente 
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dos resultados das pesquisas, quebrando o isola-
mento em que geralmente vivem as IES. 

As atividades de extensão merecem rece-
ber substancial ênfase no sentido de levar à co-
munidade, por todos os meios, a produção cienti-
fica, tecnológica e cultural das IES. De fato, co-
mo deduz o presente trabalho, cabe a estas Insti-
tuições uma função social estratégica de lideran-
ça no delineamento dos rumos que a sociedade 
nordestina deve seguir. 

As instituições integrantes do Protocolo de 
Integração do Nordeste, portanto, devem trabalhar 
no sentido de detalhar as sugestões que servirão de 
roteiro para a operacionalização dessas ideias. 

Com base na problemática socioeco-
nômica do Nordeste, e dos Estados, deveriam ser 
definidos os projetos de pesquisa para cada Nú-
cleo ou Instituto, atentando para as possi-
bi1idades de cooperação entre Universidades, 
inclusive do resto do País e do Exterior. Neste 
particular, poderiam ser enfatizados problemas a 
resolver, tais como salinização dos solos com a 
irrigação, desertificação e poluição etc. 
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Outra frente de atuação poderia ser o es-
tudo de possibilidades a explorar (novas culturas 
agrícolas, matérias-primas, novos produtos in-
dustriais, descoberta de novos mercados, etc.). 
Com este objetivo, o campo de atuação das IES, 
além da agricultura e indústria, poderia abranger 
a saúde, educação, habitação, climatologia, pre-
servação ambiental, e assim por diante. 

Finalmente, os programas de extensão, 
com esquema de integração Universidade-
empresa e Universidade-comunidade, podem ofe-
recer um amplo leque de oportunidades de traba-
lho para as Instituições do PINE a favor do de-
senvolvimento do Nordeste. 

É fundamental que haja nesse processo en-
volvimento dos alunos nas atividades de pesquisa e 
de extensão, de modo que eles fiquem com a con-
vicção da relevância e da utilidade do ensino e te-
nham alguma iniciativa na prática profissional. 
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Conclusões e Recomendações 

Projeto Nordeste: o novo enfoque para o 

desenvolvimento regional 

A concepção geral da política de desen-
volvimento do novo Projeto Nordeste está orien-
tada para a construção de uma sociedade regional 
justa e crescentemente fortalecida nas suas bases, 
era resposta aos problemas secularmente acumu-
lados na Região. 

O subdesenvolvimento econômico e soci-
al do Nordeste decorre da fragilidade de sua base 
econômica, de problemas que se acumularam his-
toricamente assim como da reprodução do mode-
lo de desenvolvimento brasileiro, caracterizado 
pela concentração de renda. Como reflexo desses 
fatores, observam-se padrões de vida baixos, ele-
vado índice de desemprego e subemprego e con-
dições inadequadas de nutrição e saúde, educa-
ção, habitação e saneamento. Em vista disso, o 
Nordeste é considerado a região de maior dimen-
são e maior extensão de pobreza nacional, espe-
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cialmente no espaço rural onde a situação é mais 
grave. Basta mencionar que da população ocupa-
da no Nordeste 65% recebiam, em 1980, até um 
salário mínimo nas áreas rurais, 82% da mão-de-
obra ocupada (4,6 milhões de trabalhadores) re-
cebiam renda igual ou inferior a um salário mínimo. 

Predominam na Região atividades eco-
nômicas urbanas com 80% do produto interno 
bruto regional. No entanto, as atividades agríco-
las absorvem quase 51% da força de trabalho re-
gional. Cerca de 84% das cidades do Nordeste 
(total de 1.416) tinham, em 1980, até 10.000 ha-
bitantes, configurando-se como autênticos aglo-
merados rurais. 

No Nordeste, as atividades agrícolas en-
frentaram severas limitações devido a sua vulne-
rabilidade às oscilações climáticas e a concentra-
da estrutura fundiária. Os estabelecimentos de 
mais de 500 ha, por exemplo, representam 
apenas 1% mas ocupam 44% da área. 

No período de 1960 a 1980 a taxa média 
de crescimento das atividades agropecuárias foi 
em média de 4% ao ano, enquanto os setores in-
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dustrial e dos serviços expandiram-se a taxas em 
torno de 9 e 8%, respectivamente. 

A descontinuidade da política de inter-
venção governamental na região impediu a ob-
tenção de transformações econômicas e sociais 
mais significativas. Ressalte-se que as ações de-
senvolvidas pelo setor público, no Nordeste, se 
caracterizam até o momento, pela pouca partici-
pação das comunidades locais. Além disso, os 
resultados econômicos positivos não se refleti-
ram, no mesmo sentido no plano social. As dis-
paridades inter-regionais do padrão de vida não 
foram reduzidas enquanto as disparidades intra-
regionais se acentuaram. 

Do ponto de vista sócio-político observa-
se uma perda real da representatividade do Nor-
deste no contexto brasileiro, com repercussões no 
plano das conquistas regionais. 

Segundo diagnóstico da SUDENE, quatro 
fatores contribuíram para a manutenção do sub-
desenvolvimento do Nordeste: processo de inte-
gração nacional; a forma de intervenção do go-



78 

verno, a centralização político-administrativa e o 
conservadorismo regional.  

O processo de integração nacional, de fa-
to, determinou uma divisão inter-regional de ati-
vidades de modo que ao Nordeste foi reservado 
segmentos subsidiários e secundários, relativa-
mente a outras regiões do país. Afirma-se que, 
por isso, o Nordeste tem sido uma região transfe-
ridora de valor e renda para as regiões economi-
camente mais dinâmicas. 

A intervenção governamental, contradito-
riamente ao esperado, revelou-se incoerente e 
neutralizadora das políticas de desenvolvimento 
regional, pois através de políticas implícitas des-
favoráveis ao Nordeste atrelou essa região aos 
interesses do centro dinâmico do País com efeitos 
regressivos para a região nordestina. 

Por sua vez, a centralização político-
administrativa ocorrida no País, especialmente 
de 1964 a 1983, dificultou a formação de uma 
legítima representação política regional em pre-
juízo da promoção do desenvolvimento da Re-
gião.  O resultado é que se desfez o Nordeste 
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como autêntica região, ou seja, como ente de 
natureza sócio-político. 

O conservadorismo das classes dirigentes 
do Nordeste foi outro fator que entravou o pro-
cesso de desenvolvimento regional à custa de 
concessões ao poder central que tinha em mira 
outras prioridades. Assim, permaneceu a econo-
mia marcada por estruturas obsoletas e atividades 
tipicamente especulativas, motivadoras de baixos 
padrões de vida.  

Perspectivas Atuais de Desenvolvimento 

Regional 

Dentre as características atuais da eco-
nomia nordestina, destaca-se a manutenção ou 
agravamento das disparidades inter-regionais de 
desenvolvimento social econômico, com apro-
fundamento da problemática urbana motivada 
pelo rápido crescimento demográfico e acentuado 
êxodo rural. As perspectivas para a economia do 
Brasil para os próximos anos são pouco otimistas 
pois se estima sensível redução dos níveis da 
poupança externa e interna e consequente redu-
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ção dos investimentos, o que por certo poderá 
afetar o esforço de desenvolvimento do Nordeste. 

Mesmo diante da crise econômica nacio-
nal, a expectativa atual para o Nordeste é de oti-
mismo. De fato, constituindo-se o Nordeste a ba-
se sócio-política de sustentação do atual governo 
nacional, deve tirar partido em seu proveito. As-
sim, como propõe o Projeto Nordeste: “É neces-
sário e inadiável aproveitar-se o ensejo da repre-
sentatividade sócio-política legítima da Região 
traduzir-se era uma vontade coesa em prol da 
comunidade regional e das comunidades sub-
regionais que a formam”. 

Deve ser ressaltado, além disso, que a re-
gião pode contribuir para a superação dos pro-
blemas da economia brasileira. Presentemente 
mesmo a sua contribuição ao PIB sendo de ape-
nas 12% é decisivamente estratégica, porquanto 
representa superávit comercial nas transações 
internacionais, e um significativo mercado para o 
Centro-Sul e principal produção de petróleo do 
país, além da produção de álcool e outras maté-
rias básicas da indústria nacional. 
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O setor industrial do Nordeste contribui 
particularmente para a produção de bens interme-
diários para o mercado nacional e internacional e 
constitui uma resposta positiva à política de estí-
mulo governamental concretizada através dos in-
centivos fiscais administrados pela Superintendên-
cia do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE). 

Bases de uma Política Regional 

O novo direcionamento da ação do Go-
verno para a promoção do desenvolvimento regi-
onal constante do Projeto Nordeste fundamenta-
se em bases distintas daquelas que prevalecem 
até o presente. Assim, a nova proposta de política 
e planejamento considera como um compromisso 
explícito do Estado num processo de mobilização 
e transformação da sociedade, conforme as op-
ções por ela expressamente aceitos. 

Com esse objetivo, o Projeto Nordeste 
buscará a canalização dos esforços para o uso 
produtivo dos espaços sub-regionais, conforme 
seu potencial geo-socioeconômico ou sua dota-
ção e diversidade de recursos (humanos, naturais 
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e tecnológicos), seus problemas e seu papel no 
quadro geral da organização do espaço macro 
regional. Outra diretriz da política é a concentra-
ção dos esforços no sentido de orientar o uso 
produtivo dos recursos com a finalidade da satis-
fação das necessidades básicas da população e a 
melhoria dos níveis de renda das classes mais 
pobres, nos espaços urbanos e rurais.  

É reconhecido também que as mudanças 
e reformas não podem realizar-se unilateralmen-
te. Por isso, o terceiro elemento da política regio-
nal deverá ser a criação de formas de 
mobilização e organização da sociedade “capaz 
de assegurar a configuração dinâmica da Região 
e, particularmente, o uso produtivo dos espaços 
regionais, com adequada função social, isto é, no 
sentido da construção progressiva de uma 
sociedade solidaria e criativa”. 

Linhas Gerais da Política Regional 

As linhas da nova política de desenvol-
vimento regional do Nordeste visa a contribuir 
para construção de um sistema econômico em 
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que sejam reduzidas as disparidades sociais e es-
paciais das condições de vida e que possa gerar 
soluções para superação dos estágios de desen-
volvimento por ela alcançados. Implica isso em 
crescentes níveis de estruturação e participação 
social e garantia de: 

1) Melhoria da distribuição da renda, especi-
ficamente erradicação da pobreza pessoal
absoluta nos espaços rurais e urbanos.

2) Ampliação das oportunidades de trabalho
produtivo de modo a absorver os contin-
gentes regionais de mão-de-obra crescen-
temente disponíveis.

3) Promoção e maior utilização de formas
organizativas e participativas da popula-
ção de sorte a viabilizar a consecução dos
dois objetivos anteriores.

A política de desenvolvimento do Nor-
deste situa-se numa perspectiva de longo prazo e 
nas dimensões sócio-política e socioeconômica. 
A primeira com a finalidade de promoção e mai-
or mobilização de formas organizativas e partici-
pativas da população. 
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A segunda abrange os objetivos de cria-
ção das oportunidades de trabalho produtivo e 
melhoria da distribuição da renda e erradicação 
da pobreza absoluta. 

A estratégia proposta de desenvolvimento 
do Nordeste precisa contar com uma vontade co-
letiva representada pelos interesses da maioria da 
população. Como tal, há de se buscar a efetiva 
representatividade sócio-política regional no con-
texto nacional com o fim de obter definições do 
governo federal de políticas de interesse específi-
co para o Nordeste. Destacam-se como diretrizes 
que carecem de definição o problema da regiona-
lização dos orçamentos federais, a questão da 
descentralização industrial e administrativa, o 
compromisso de continuidade da política regio-
nal por um prazo não inferior a vinte anos, etc. 

A política de desenvolvimento econômico 
preconizada pelo Projeto Nordeste, enfim, está 
estruturada em função da ampliação e melhor 
distribuição espacial, setorial e pessoal da renda. 

No referido contexto, uma das metas 
pretendidas é o fortalecimento da base econô-
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mica urbana, mediante a dinamização dos ser-
viços e a criação de instrumentos fiscais, finan-
ceiros e de natureza operativa destinada ao 
apoio, incentivo e estímulo às atividades indus-
triais de tamanho médio e pequeno, mais absor-
vedoras de mão-de-obra. A implantação e con-
solidação dos complexos industriais integrados 
também merecerão ênfase tanto quanto a pro-
dução de bens intermediários como de bens fi-
nais. O propósito e a internalização e multipli-
cação dos efeitos econômicos e sociais de uni-
dades industriais voltadas para o aproveitamen-
to de matéria-prima rural da região, no sentido 
de promover maior integração intersetorial e 
melhor repartição espacial do valor agregado. 

O desenvolvimento rural é a base da nova 
política e cujos instrumentos operacionais estarão 
prioritariamente orientados para o atendimento 
das populações pobres e dos pequenos produtores 
do meio rural. 

Para superar as dificuldades das popula-
ções mais carentes serão implementadas ações 
nos domínios da nutrição, saúde, habitação, sane-
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amento, educação, transportes e orientação e 
apoio aos migrantes. 

Em resumo, a superação dos desajustes 
sociais e a sustentação e expansão das atividades 
econômicas constituem para o Nordeste os desa-
fios principais. Assim, na perspectiva de curto e 
médio prazos, as linhas prioritárias da política de 
desenvolvimento para a Região reportam-se aos 
seguintes cinco pontos: 1) Erradicação da pobre-
za absoluta nas áreas rural e urbanas; 2) Criação 
e sustentação das oportunidades de trabalho pro-
dutivo; 3) Participação da população nos proces-
sos de planejamento e execução de atividades 
que a tem por beneficiária; 4) Intensificação das 
ações voltadas para assegurar às atividades e à 
população rural, condições de resistência à seca; 
5) Consolidação do processo de industrialização
regional. 
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Posfácio 

Modelos para as Verbas das 

Universidades 

O estudo e o debate sobre os critérios pa-
ra o financiamento do ensino superior tornou-se 
pauta constante das reuniões dos reitores brasilei-
ros nos últimos anos. As palavras, hoje, mais 
usadas nas discussões pertinentes são: avaliação, 
eficácia, gestão acadêmica, autonomia. Em ou-
tros termos, ensinar a mais alunos com menos des-
pesas, mantendo ou melhorando a qualidade dos 
resultados. 

Essa questão está ocupando também es-
paço crescente nos países da Europa e nos Esta-
dos Unidos. Em reunião recente dos conselhos de 
reitores das universidades portuguesa e brasileira, 
realizada na Cidade do Porto, esta problemática 
foi analisada cuidadosamente. 

A situação nesses países é diferente do 
caso brasileiro, mas nem por isso o assunto dei-
xou de suscitar preocupações das nossas institui-
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ções públicas de ensino superior. De fato, a maio-
ria das universidades federais brasileiras vive 
uma situação orçamentária difícil, especialmente 
face à crise da economia do País, que se encontra 
praticamente estagnada há bastante tempo. Em 
vista disso, a maioria dessas instituições não con-
ta com recursos financeiros suficientes para de-
senvolver adequadamente sua infraestrutura físi-
ca e para recuperação de salas de aula, laborató-
rios e o incremento do material bibliográfico. De 
modo geral, os recursos se destinam em mais de 
90% para o pagamento da folha de pessoal docente 
e administrativo, enquanto as verbas de manuten-
ção e de investimentos são quase sempre 
deficitá-rias. As despesas de outros custeios e 
capital das 53 instituições de ensino superior foi 
de apenas 204 milhões de dólares, em 1993. 

É oportuno destacar que as instituições 
federais oferecem anualmente 350 mil matrículas 
para estudantes de ensino superior, mantêm 44 
hospitais, com 8,2 milhões de consultas e 158 mil 
operações, em grande parte com os orçamentos 
das próprias universidades. Realizam 90% de to-
das as pesquisas do País, com a participação de 9 
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mil doutores e 16 mil mestres, com formação em 
praticamente todas as áreas do conhecimento 
humano. Os cursos de pós-graduação de mestra-
do e doutorado produzem anualmente cerca de 3 
mil teses. 

Durante muitos anos, esse quadro de po-
tencialidades versus limitações financeiras abate-
ram o ânimo de administradores, professores e 
funcionários, com prejuízos para a educação su-
perior e o desenvolvimento do País. 

Nos anos recentes, mesmo subsistindo 
tais problemas, muitos dirigentes e a comunidade 
universitária brasileira modificaram a sua atitude 
diante da crise. Nas reuniões da Associação Na-
cional dos Dirigentes das Instituições Federais de 
Ensino Superior (ANDIFES) e no Fórum de Pró-
Reitores de Planejamento e Administração, as 
discussões passaram a tratar da melhoria dos ní-
veis e qualidade do ensino, melhores resultados 
das pesquisas e maior produtividade. Outros te-
mas de particular interesse, agora, dos dirigentes 
dessas instituições são adaptar as atividades das 
IFES às necessidades da sociedade, maior res-
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ponsabilidade e melhor gestão das instituições. 
Avaliação passou a ser uma palavra mágica, per-
seguida por todos. Basta mencionar que pratica-
mente todas as instituições federais de ensino su-
perior do País estão, no momento, com projetos 
no Ministério de Educação solicitando recursos 
com essa finalidade. 

A questão principal, em decorrência dis-
so, passou a ser: Como aperfeiçoar a distribui-
ção das verbas baseada numa política de aten-
dimento das necessidades e competência de cada 
instituição? Tornou-se evidente, nesse contexto, 
a adoção de um modelo que expressasse equida-
de de alocação de recursos e transparência, atra-
vés de fatores quantificáveis. Enfim, proporcio-
nar uma estabilidade de financiamento, preven-
do as flutuações e facilitando o planejamento 
das atividades universitárias. 

Com essa finalidade, uma nova sistemáti-
ca de distribuição de verbas às universidades bra-
sileiras acaba de ser aprovada pelos Reitores com 
a pronta concordância do Ministro da Educação e 
do Secretário de Ensino Superior. Cada fatia dos 
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recursos governamentais para o ensino superior 
Federal será alocada com base numa série de in-
dicadores de necessidade, produtividade e quali-
dade. O modelo foi concebido a partir das expe-
riências sobre o assunto da Holanda, Inglaterra, 
França, Espanha e Portugal. 

Essa decisão corresponde a um grande 
avanço na alocação de recursos federais para a 
educação superior e certamente será motivo de 
estímulo para a modernização das universidades 
brasileiras. A Universidade Federal do Ceará foi 
bem contemplada pela nova sistemática, estando 
posicionada entre as melhores do País. 
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Anexo 

Postulados essenciais para o  

planejamento estratégico da UFC
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“O produto do planejamento es-
tratégico não é um plano, nem um 
conjunto de planilhas e tabelas, 
nem mesmo uma nova metodolo-
gia de análise. O produto do pla-
nejamento estratégico são resul-
tados compatíveis com a missão e 
os objetivos organizacionais. O 
planejamento estratégico nasceu 
para estabelecer um sentido de 
direção, e não para implantar 
mais burocracia”. 

Paulo Roberto Motta. 



96 



97 

Introdução 

“Minha função é dizer a verdade; 
 não fazer com que se acredite nela” 

Jean Jacques Rousseau 

Este documento visa a oferecer subsídios 
para orientar as ações prioritárias e estratégicas 
da Universidade Federal do Ceará referente ao 
período de 1991-95. 

Convém ressaltar que a tarefa da Univer-
sidade de planejar e controlar o seu destino de-
pende muito de como harmonizar os interesses 
dos três elementos da matriz institucional - pro-
fessores, alunos e funcionários. De fato, é fun-
damental obter a conscientização e o engajamen-
to da comunidade e dos dirigentes, pois os planos 
não se realizam sem tal cooperação. A formula-
ção e execução de um Plano Estratégico ofere-
cem, também, uma excelente oportunidade para a 
abertura de um fórum para o debate sobre as ne-
cessidades dos Centros, Departamentos e outras 
unidades do quadro organizacional da instituição. 
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As proposições gerais de objetivos, polí-
ticas e estratégias de ações para 1991-95 já foram 
definidas preliminarmente pela superior adminis-
tração atual da UFC. Há necessidade, contudo, de 
mais discussão quanto à definição da missão da 
Universidade, bem como da conveniência de 
adaptar, reorientar ou fortalecer programas em 
execução. Nesse sentido, deve-se buscar desco-
brir e aproveitar oportunidades novas e, princi-
palmente, resolver os problemas atuais existentes 
nas áreas acadêmicas e administrativas, e preve-
nir a eclosão de dificuldades futuras. 

O termo "estratégico", usado no presente 
trabalho, refere-se a uma metodologia de tomada 
de decisões e de administração utilizada para de-
finir a direção que a Universidade deve seguir, 
face aos recursos disponíveis e à necessidade de 
adaptação da Instituição ao meio ambiente inter-
no e externo. 

Como explica Peter Druck: “O planeja-
mento estratégico não pretende tomar decisões 
futuras, mas a futuridade das decisões” e sua 
principal finalidade é servir de guia aos adminis-
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tradores para fazer acontecer sem perder de vista 
o conjunto.

O planejamento da ação da UFC, enfim, 
tem como objetivo melhorar o processo de deci-
são, cuidar das prioridades, coordenar e garantir 
os resultados esperados.  

Modernização administrativa da UFC 

“A gerência estratégica é a gestão do futuro, 
toma-se crucial no mundo de hoje, em que o futuro se 

aproxima velozmente do presente”. 

Paulo Roberlo Motta 

A administração universitária deve ser 
considerada um instrumento para canalizar a di-
versidade cultural com vistas ao cumprimento da 
missão e objetivos da instituição. Para isso, os 
administradores precisam mobilizar as sinergias 
para fazer funcionar produtivamente o patrimô-
nio cultural existente e assegurar o desenvolvi-
mento institucional. 

A nova concepção de administração uni-
versitária deve-se preocupar mais com a manifes-
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tação das aspirações, crenças e valores da cultura 
institucional. Deve-se buscar a qualidade do tra-
balho realizado e não apenas resultados mensurá-
veis da força-de-trabalho, que tem sido o critério 
exclusivo no sistema administrativo burocrático 
convencional. De fato, a produtividade do profes-
sor, do pesquisador e do estudante é fundamen-
talmente uma questão de qualidade e não de 
quantidade. 

O melhoramento da administração da 
UFC poderá ser obtido pela adoção do sistema de 
gestão estratégica em substituição à modalidade 
burocrática. Para tanto, há necessidade de pro-
mover a modernização organizacional da institui-
ção com o fito de obter uma administração des-
centralizada e mais democrática. Objetivamente, 
torna-se essencial o fortalecimento da autonomia 
dos Centros, Faculdades, Departamentos e Coor-
denações de Cursos, com destinação de verbas de 
material de consumo específicas, serviços pesso-
ais e serviços contratuais de terceiros, conforme 
critérios técnicos e planos operativos desses cen-
tros de custo. 
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Dentre outras ações complementares, se-
ria vital a organização de mecanismos adequados 
de comunicações internas - convencionais e in-
formatizadas - de modo a fazer com que as ativi-
dades da superior administração sejam conheci-
das pela comunidade. Como parte desse sistema 
(SAU), deveria ser estabelecido um mecanismo 
de proteção contra o abuso da burocracia subsis-
tente, de modo que professores, funcionários, es-
tudantes e administradores da Universidade te-
nham a quem direcionar suas reclamações e obter 
solução para as mesmas. 

Enfim, deve-se reconhecer que muito foi 
realizado nos últimos anos, mas é necessário me-
lhorar ainda mais a administração e gestão da 
UFC. Para isso, é preciso afastar todos os impe-
dimentos burocráticos e realizar mudanças de 
conteúdo, de metodologia e de estilo de adminis-
tração. Na verdade, uma Universidade jovem que 
avança no seu crescimento e complexidade en-
frenta inevitavelmente distorções que vão apare-
cendo ao longo da vida da instituição. Entretanto, 
nenhuma organização pode suportar, para sem-
pre, a existência de tais problemas. 
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Tal problemática não exige necessaria-
mente que mudanças só possam ser realizadas de 
modo radical. Reformas bem concebidas e adota-
das gradativamente podem colocar a Universida-
de no seu caminho certo sem quebra da disciplina 
e de acordo com os propósitos fundamentais da 
instituição.  

Ensino de melhor qualidade 

"O ensino brasileiro é demasiado intelectual e 
deficiente no conteúdo de sentimento; as escolas estão 

saturadas de ciência e quase vazias de humanismo" 

J. G. Duque 

As medidas para a melhoria da qualidade 
do ensino de graduação, certamente objetivo pri-
oritário da UFC, devem estar direcionadas para a 
permanente avaliação do processo ensino-
aprendizagem e adaptação dos currículos à reali-
dade sócio-política e econômica do Nordeste. 

Um ponto de partida nesse processo deve 
ser a adoção de estímulos ao uso de novas meto-
dologias para a melhoria do ensino, oferecendo 
ao professor meios para que ele possa aperfeiçoar 
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seus instrumentos educacionais. A pulverização 
das matérias ou multiplicidade de disciplinas pre-
cisa ser revista. As Coordenações de Cursos de-
veriam ser grandemente fortalecidas através de 
maior poder decisório sobre os objetivos dos 
Cursos, e dos Currículos. 

Além disso, é essencial a organização de 
estágios curriculares para os cursos onde tal 
prática é complemento pedagógico para a for-
mação social do jovem. É urgente também a 
organização de um Centro de Comunicação e 
Produção de Audiovisual.  

Outra medida que não pode deixar de 
ser examinada é a criação de cursos noturnos. A 
recente adoção de nova metodologia para o ves-
tibular, foi um passo importante para a melho-
ria da qualidade de ensino na UFC. Impõe-se 
também estudar a adoção do sistema seriado e a 
organização de novos cursos ou extinção de ou-
tros, bem como o estabelecimento de progra-
mas de "Universidade Aberta", utilizando o rá-
dio, TV e ensino direto. 
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No plano do ajustamento da educação su-
perior à educação básica, convém ser criado um 
"Colégio Universitário" como laboratório para a 
Faculdade de Educação e oferta de oportunidade 
de boa educação para os filhos de funcionários 
carentes e estudantes oriundos de segmentos po-
pulacionais menos favorecidos da sociedade. 
Acreditamos que será viável obter apoio do MEC 
para tal projeto. No tocante ao estudo de experi-
ências pedagógicas seria também conveniente a 
criação de uma “creche modelo”. 

Além das ações citadas, devem ser leva-
das em consideração pela UFC as prioridades 
indicadas pelo MEC para o ensino superior 
quanto ao melhor aproveitamento do contingen-
te de professores dós cursos de pós-graduação 
na melhoria do ensino de graduação. O direcio-
namento da pesquisa e da extensão para reali-
mentar a função ensino é outro desafio, além da 
busca pela melhoria das condições da infraes-
trutura física, renovação e aquisição de novos 
equipamentos e apoio bibliográfico à atividade 
didático-científica. 
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Enfim, como lembra o Prof. José Guima-
rães Duque, no seu livro sobre Perspectivas 
Nordestinas: "Tem-se um longo caminho a per-
correr no aperfeiçoamento do homem na Univer-
sidade. A região tem progredido com o esforço dele 
e da cúpula dirigente; entretanto, o ritmo de desen-
volvimento está bem distante do necessário para 
contentar as carências gerais da população".  

Pesquisa e pós-graduação 

"Na pesquisa e na investigação não há lugar pa-
ra a mesquinharia. As descobertas e os inventos pagarão 

sobejamente as despesas”. 

J. G. Duque 

Há duas categorias de pesquisa geralmen-
te realizadas nas Universidades. 

A pesquisa básica, ou fundamental, que 
consiste no trabalho teórico ou experimental, sem 
ter como propósito uma aplicação específica. É a 
matéria-prima das demais fases. 

Denomina-se prática a pesquisa que tem 
em vista determinar usos para a pesquisa básica 
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em função de definir novos métodos, processos 
ou produtos específicos. 

Convém registrar que tem sido propósito 
da UFC dispensar atenção à pesquisa fundamen-
tal como base ao esforço subsequente em ciência 
e tecnologia. É também preocupação especial da 
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação orien-
tar as pesquisas da UFC no sentido de compatibi-
lizar essas linhas de investigações com as neces-
sidades do Nordeste e do Ceará. Nesse sentido, 
devem ser desenvolvidos esforços para mobilizar 
o corpo docente, apoiar grupos emergentes, ofe-
recer bolsas de estudo de iniciação científica, au-
xiliar a participação de professores/pesquisadores 
em congressos, assim como conceder prêmio 
anual do mérito científico. 

Estudos realizados apontam várias dis-
torções nos programas de pesquisas desenvol-
vidos nas Universidades do País. São levanta-
das dúvidas sobre o postulado da integração 
pesquisa-ensino, bem como sobre a qualidade 
da maioria das investigações conduzidas por 
professores sem as qualificações para tais ativi-
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dades. As verdadeiras pesquisas, segundo tais 
estudos, estão sendo realizadas apenas pelos 
docentes com nível de doutorado, principal-
mente ligados aos programas de pós-graduação. 
O professor Cláudio de Moura Castro, da USP, 
estima que 82% das pesquisas das Universida-
des brasileiras estão sendo efetuadas por 15% 
dos professores com dedicação exclusiva. Outro 
aspecto para o qual o referido economista cha-
ma a atenção é o do alto custo da pesquisa nas 
Universidades, especialmente naquelas de me-
nor competência nesse setor. 

Na verdade, o programa de pesquisas de-
senvolvido nas Universidades tem sido motivo de 
muitas discussões nos últimos anos, especialmen-
te no tocante ao dilema de como combinar trei-
namento profissional com pesquisa e a realidade 
econômico-social do País. Outras limitações ao 
desenvolvimento da pes-quisa nas Universidades 
apontadas são: a falta de incentivos funcionais 
ou financeiros para os que realizam pesquisas, 
múltiplas fontes de financiamento e difícil inte-
gração entre pesquisa - ensino de pós-gra-
duação e ensino de graduação. 
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Com o novo projeto da UFC ANO 2000 
este problema deverá ser analisado amplamente, 
oferecendo uma oportunidade para a Universida-
de Federal do Ceará posicionar-se quanto às suas 
atividades de pesquisa. Há necessidade, especi-
almente, do estabelecimento de um plano global 
de pesquisa para a UFC levando em conta a defi-
nição de programas integrados de trabalho em 
equipe e interdisciplinar, com destaque de priori-
dades no tocante a alguns problemas regionais. 

A questão mais séria e urgente neste par-
ticular é definir claramente as tarefas c responsa-
bilidades específicas da UFC no desenvolvimen-
to, adaptação e aplicação de nova tecnologia em 
benefício da sociedade nordestina. 

A criação dos Institutos de Pesquisa em 
assuntos especiais pode ser uma estratégia de 
grande sucesso para reorientar e vitalizar os tra-
balhos dos pesquisadores da UFC e a formação 
de novos cientistas. 

Para se obter êxito nesse sentido, impõe-
se a organização de uma sistemática de acompa-
nhamento dessas atividades por parte da UFC. 
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Sem restringir a liberdade dos pesquisadores, 
torna-se também indispensável estabelecer um 
sistema de divulgação permanente junto à comu-
nidade sobre o andamento e os resultados das 
pesquisas realizadas na UFC. É preciso quebrar o 
isolacionismo da UFC, estabelecendo um sistema 
de intercomunicação com outras Universidades e 
institutos de pesquisas no País e no exterior. 

Por outro lado, a pós-graduação deve re-
ceber especial atenção quanto à consolidação dos 
cursos existentes, criação de novos cursos de 
mestrado e especialização, e especialmente de 
incentivos para a organização de cursos de douto-
rado em áreas de excelência da UFC. Quanto aos 
atuais cursos, deve-se procurar ampliar o número 
de teses defendidas e o engajamento do aluno às 
pesquisas existentes. 

Deve merecer particular atenção também a 
Pesquisa Institucional, voltada para a produção de 
conhecimentos necessários à melhoria dos proces-
sos de planejamento e de decisão da UFC. Tais es-
tudos devem ser realizados nos Centros, Departa-
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mentos e na Pró-Reitoria de Planejamento e podem 
ser tanto de caráter acadêmico como administrativo.  

Prioridades para a extensão 

"A maior finalidade do saber é, 
 quando o temos, transmiti-lo”. 

Confúncio 

As atividades de extensão da UFC me-
recem receber substancial ênfase no sentido de 
levar à comunidade, por todos os meios, a sua 
produção científica, tecnológica e cultural. De-
ve-se reforçar, igualmente, a contribuição da 
extensão no sentido de captar as necessidades 
essenciais da sociedade. Atenção especial con-
vém ser atribuída às ações junto às populações 
de baixa renda nos meios urbano e rural, objeti-
vando a melhoria das condições socioeducativa 
e cultural das comunidades assistidas. Outra 
área de extrema relevância é a preservação e 
dinamização da cultura, em suas várias modali-
dades. Todas essas atividades devem ser assu-
midas mais ativamente pelos Centros, Faculda-
des e Departamentos Acadêmicos. 
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A programação e as novas políticas de 
extensão da UFC, contudo, devem ser submeti-
das à ampla discussão com a comunidade univer-
sitária e junto às associações culturais do Estado. 

De qualquer modo, a definição dessas 
atividades deve contemplar a vocação regional da 
UFC e os objetivos fundamentais da cultura.  

A título de sugestão para estudo, poderi-
am ser especificamente indicados os seguintes 
assuntos. 

a) Elaborar programa de cursos, debates e
reuniões com vistas a democratizar o
acesso aos conhecimentos técnicos, cien-
tíficos e culturais.

b) Realizar uma reestruturação administrati-
va na Imprensa Universitária e na Edito-
ra, bem como instituir um programa am-
plo de publicação de livros didáticos de
autores da UFC.

c) Adotar um programa de apoio à produção
cultural da comunidade universitária - con-
cursos literários, de artes plásticas, etc.
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d) Sem comprometer a qualidade acadêmica
e pedagógica, a UFC deve participar, co-
mo entidade crítica e orientadora, dos
programas de desenvolvimento sócio- 
econômico do Nordeste.

Os programas de extensão podem contri-
buir significativamente para que a Universidade 
cumpra o seu papel de formadora cultural e inte-
lectual dos cidadãos e agente crítico da produção 
e difusão de conhecimentos. No caso de uma Re-
gião subdesenvolvida como o Nordeste, especi-
almente, cabe à Universidade uma função social 
estratégica de liderança no delineamento dos ru-
mos que a sociedade deve seguir. 

Na verdade, as políticas e planos econô-
micos do Nordeste não têm sido verdadeiramente 
orientados para solucionar as necessidades da 
maior parte da população. A realização do pro-
gresso tem servido apenas para concentrar mais a 
riqueza entre poucos e marginalizar a maioria da 
população do bem-estar material, desenvolvi-
mento cultural e uso pleno dos seus direitos hu-
manos fundamentais.  
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Desenvolvimento de recursos humanos 

“Quando a Universidade tem êxito, seus pro-
blemas aumentam em vez de diminuírem”. 

James A. Pearkin 

O patrimônio mais valioso que a Univer-
sidade Federal do Ceará dispõe é o seu próprio 
quadro de professores e funcionários técnico-
administrativos. Deles dependem o êxito ou fra-
casso das atividades de ensino, pesquisa e exten-
são e a eficácia da máquina administrativa. Os 
custos dos serviços prestados pela Universidade 
estão também dependentes desse fator, pois cerca 
de 85% a 90% dos recursos do Tesouro Nacional 
transferidos para a UFC são destinados ao paga-
mento do seu quadro de pessoal. 

Reconhecendo tal fato, a UFC vem dedi-
cando especial atenção ao estudo e delineamento 
de políticas de desenvolvimento organizacional e 
de pessoal. Com este intuito, deve ser preparado, 
com ampla participação da comunidade universi-
tária, um Plano de Desenvolvimento de Recursos 
Humanos para o período de 1991-95 Os objetivos 
e metas principais constantes desse programa de-
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vem merecer todo o apoio da nova administração 
da UFC para sua efetiva execução. 

Concretamente, o referido plano poderia 
abranger prioritariamente três programas:  

a) Formação e desenvolvimento de pessoal;
b) Administração de pessoal, com ênfase nos 

benefícios, adaptação e valorização fun-
cional;

c) Programa de apoio técnico-administrativo, 
compreendendo apoio pedagógico ao ensi-
no de graduação;

d) Programa de formação de mestres e 

dou-tores no país e no exterior.

Em síntese, devem-se buscar por todos os
meios oferecer condições de incentivos e adapta-
ção funcionais para a elevação dos níveis de mo-
tivação e compatibilização dos servidores às suas 
respectivas funções.  

Promoção e assistência ao estudante 

“Não se pode favorecer a fraternidade humana 
alentando a luta de classes”. 

Abraham Lincoln 
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Numa região subdesenvolvida há neces-
sidade de apoio aos estudantes carentes quanto à 
alimentação, assistência à saúde, bolsas de estudo 
e outras modalidades de ajuda que sejam identifi-
cadas como condição praia oferecer a tranquilida-
de indispensável para o estudo e seu desenvolvi-
mento pessoal. As ações neste particular, natu-
ralmente, dependerão das disponibilidades de 
recursos financeiros consignados no orçamento 
da UFC. 

Certamente que o passo essencial para 
garantir tal política é assegurar uma maior par-
ticipação responsável dos estudantes nas dis-
cussões dos problemas da vida da Universida-
de. Para isso, precisam ser desenvolvidas ações 
com a finalidade de afirmação da Universidade 
como comunidade não somente de professores, 
mas também de estudantes, de modo a justificar 
a alocação, de modo prioritário, de recursos pa-
ra este segmento. 

Deve ser também ampliado o apoio ao 
desporto universitário. Para tanto, é indispensável 
realizar a recuperação total do ginásio esportivo, 
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quadras e parque aquático do Piei, bem como 
melhoria da quadra de esportes do Benfica. Do 
mesmo modo, ampliar e apoiar as equipes espor-
tivas da Universidade na realização de eventos e 
promoções esportivas na Universidade e em in-
tercâmbio com a comunidade. 

Por fim, parece oportuno estimular a cria-
ção da associação de ex-alunos para efeito de 
manter-se um vínculo com os egressos e receber 
deles colaboração no sentido de aperfeiçoar a 
qualidade do ensino pelo aproveitamento das ex-
periências desses profissionais.  

Desenvolvimento da informática na UFC 

“Dêem-me uma alavanca, 
e moverei o mundo”. 

Arquimedes 

A área de informática da Universidade 
Federal do Ceará tem-se desenvolvido rapidamen-
te nos últimos anos, tanto quantitativamente co-
mo qualitativamente. 

O novo Plano da UFC ANO 2.000 deve 
atribuir grande prioridade à informática, tanto 
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para uso acadêmico (ensino, pesquisa e exten-
são), como administrativo, coleta e armazena-
mento de informações indispensáveis para subsi-
diar o planejamento, a execução e a avaliação das 
áreas acadêmicas e administrativas. 

Há necessidade de melhoramento da qua-
lidade de pessoal técnico de processamento de 
dados, administrativo, e docentes em computação 
e usuário do sistema, bem como o desenvolvi-
mento de cursos de iniciação científica em com-
putação e metodologia educacional nesse campo. 

Pode-se dizer que, no momento, a capaci-
dade de processamento de dados do NPD, para fins 
científicos, encontra-se esgotada. Assim, é urgente 
e indispensável para a modernidade da UFC a 
aquisição de um novo computador de porte ade-
quado e a instalação de uma nova rede de 'estações 
de trabalho' para atender a tais necessidades.  

O grande desafio para a atual administra-
ção da UFC será, entretanto, a introdução do uso 
do microcomputador nas áreas de ensino de gra-
duação. Estima-se que uma adequada automação 
dos principais cursos onde este instrumento é es-
sencial para um ensino moderno, compatível com 
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as exigências do novo século, exigirá recursos no 
montante de aproximadamente US$ 700 mil, e o 
sistema de computação científico tem custo esti-
mado de 1,5 milhões de dólares.  

Estrutura da metodologia de 

planejamento estratégico UFC: 

1991 -1995 

"A Questão indicada agora não é conto fazer as coisas de 
modo certo, mas como encontrar as coisas certas que devem ser 

feitas e nelas concentrar os recursos e esforços" 
Peter Drucker 

1. A mais fundamental das funções da
administração é o planejamento, pois ele é a arte 
de administrar e governar. 2. Planejar é decidir 
antecipadamente o que fazer, como fazer, quando 
fazer e quem irá fazer. É eliminar o hiato entre 
onde estamos e onde queremos ir. É determinar 
conscientemente os cursos de ação. 3. O processo 
de planejamento compreende a seleção dos obje-
tivos da organização e dos meios de atingi-los. 4. 
Não é possível analisar e controlar resultados sem 
planos, pois não se saberia determinar a direção 
que deveria ser seguida.  
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Aspectos que devem ser considerados na 

programação do plano estratégico 

1. Definição da missão da instituição. todas 
as organizações são construídas sobre va-
lores e pressupostos.

2. Bom planejamento necessita de sincero 
comprometimento por parte da superior 
administração.

3. Ampla participação de todas as partes da 
comunidade isto para que na fase de exe-
cução todos possam colaborar com mais 
entusiasmo.

4. O planejamento bem sucedido necessita 
de pessoal bem treinado. "o plano tem 
pouco valor se a organização a que se 
destina não é capaz de executá-lo". 

5. O planejamento necessita de informações 
verdadeiras. 
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6. o planejamento é um processo contínuo: 
planejamento, acompanhamento, avalia-
ção e atualização. 

7. "é melhor produzir um plano viável que 
não é ótimo do que um plano ótimo que 
não é viável".  
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Sistema de planejamento para realizar um 

objetivo potencial 
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Planejamento estratégico 

 

Níveis de detalhamento do planejamento 
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Matriz de Planejamento 

 

Planejamento estratégico 
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Planejamento estratégico 
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Estrutura da administração estratégica 
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