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Intelectuais, instituições e reformas na educação brasileira 

no século XX 
 

 

Participar da organização de uma obra coletiva é sempre uma 

satisfação. A possibilidade de entrar em contato com as produções de 

pesquisadores país afora, perceber outros objetos e caminhos de 

produção no campo da Historiografia da Educação, nos permite 

ampliar o olhar e a sensibilidade para a ação de homens, mulheres e 

instituições que operaram na educação brasileira ao longo do século 

XX.  

Quando se consegue reunir trabalhos de pesquisadores de 

diversas regiões do país, em diversas etapas de suas trajetórias, pela 

segunda vez, como acontece agora, a satisfação é ainda maior. 

Neste segundo volume de "Intelectuais, instituições e reformas 

na educação brasileira no século XX", permanecemos acreditando que, 

 
o ecletismo deste livro pressupõe que a formação 
do pesquisador em “historiador” passa sobretudo 
pela humildade de aceitação dos diferentes pontos 
de vista e que permitam um voo autônomo para 
espaços e por caminhos nem sempre percorridos. 
Pensamos (ou temos a veleidade de pensar) que 
essa dinâmica pode começar quando a gaveta dá 
lugar à divulgação, quando o conhecimento 
reduzido de um investimento pessoal dá lugar à 
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publicidade, quando passamos para um 
julgamento mais coletivo, desejosos que os nossos 
leitores possam beneficiar dos trabalhos aqui 
apresentados, e que esperamos, possa ser útil para 
todos os interessados na História da Educação. É 
essa a nossa esperança, a que alguns podem 
chamar de pretensão. E nós, humildemente, 
denominamos partilha. (SILVA, 2017, p.20) 

 

Foi a nossa vontade apresentar o investimento realizado em 

diferentes trabalhos na História da Educação com a divulgação das 

reflexões, sistematizações e dúvidas sobre uma das mais tradicionais 

áreas de pesquisa no campo educacional brasileiro. 

Observamos que a historiografia da educação, vive um 

processo semelhante ao de toda a historiografia. Especializa-se e 

fragmenta em diversos objetos. Observamos estudos acerca da 

história das políticas educacionais até a memória de um docente. A 

história das instituições, da educação das mulheres; do sindicalismo 

docente, das culturas escolares, dos impressos, da educação para a 

saúde, da arquitetura escolar, dos métodos pedagógicos, do currículo, 

tudo se torna objeto da história da educação. 

Dentre tantos caminhos, divulgamos percursos percorridos por 

pesquisadores de mestrado, doutorado e orientadores de Programas 

de Pós-Graduação de diversas regiões brasileiras.  
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A partir de diferentes abordagens teóricas (Marx, Gramsci, 

Foucault, Sirinelli, Monlevade, Vieira, Azevedo, Pinto, Thompson, 

Bourdieu, etc.) e distintos enfoques quanto aos objetos como 

currículo, educação comunitária, impressos, educação infantil, 

práticas avaliativas, educação rural, políticas públicas, relações étnico-

raciais e filosofia da educação,  não encontramos uma estrutura 

conceitual única e muitas vezes os nossos autores surpreendem-nos 

(ainda bem) com reflexões, leituras, visões ou perspectivas que vão 

muito para além do que estamos habituados.  

Mesmo com diferentes abordagens teórico metodológicas, 

emprego de fontes, não abdicamos da necessidade de fornecer linhas 

orientadoras, pontos de situação, formas de sistematização e 

caminhos bibliográficos que nos levem para caminhos distintos, mas 

complementares. O livro foi organizado em capítulos,   

Em “A Instauração da Escola Nacional e Currículo Mínimo no 

Brasil: Problematizações e Possibilidades”, as autoras Fernanda 

Monteiro Rigue e Tascieli Feltrin apresentam brevemente os 

processos de instauração de um currículo mínimo, e sua relação com 

a criação de uma rede de escolas públicas no Brasil. Problematizamos 

a operação escolar e a interferência de um currículo único em um país 

de dimensões continentais, atravessado pelos mais diversos 
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expoentes culturais. Interessa-nos, assim, realizar uma revisão 

bibliográfica sobre a temática a fim de conceber o modo como a 

historiografia e as leis tratam as questões curriculares no país. A partir 

de referenciais de Illich, Foucault, Deleuze, Guattari e Corrêa 

movimentam-se para pensar e refletir o currículo. A partir desse 

empenho, pode-se perceber a estreita relação entre os currículos 

escolares com os processos de subjetivação dos sujeitos, em 

consonância com o interesse pela produção de uma sociedade 

escolarizada. Ademais foi possível refletir e permear perspectivas e 

possibilidades em educação que emergem não apenas da instituição 

escolar. 

O trabalho “Ao povo e ao governo: o ideário educacional do 

manifesto dos pioneiros da escola nova no Brasil”, de José Voste 

Lustosa Júnior buscou neste estudo analisar a concepção pedagógica 

de Escola Nova e suas características e, também as contribuições do 

Manifesto dos Pioneiros para a construção de um novo caráter da 

educação brasileira, ideário da época. A pesquisa de natureza 

bibliográfica se efetivou por meio de estudos historiográficos. Como 

instrumentos de busca por dados foram utilizados livros, artigos de 

periódicos e internet. Os resultados da pesquisa evidenciam que o 

Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova tem sido de extrema 
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importância para a educação, já que esse documento tornou-se o 

marco inicial do projeto de renovação educacional do país. 

Arthur Rodrigues de Lima, em “A Campanha Nacional de 

Escolas da Comunidade e a Construção de uma Memória Educacional 

da Rede” analisa a fundação da Campanha Nacional de Escolas da 

Comunidade na cidade do Recife no ano de 1943, criada por Felipe 

Tiago Gomes. Para tanto, utilizamos como fonte a Coletânea 

organizada em quatro volumes, Escolas da Comunidade e A Força de 

um Ideal, ABC do Cenegismo, CNEC – Um Estudo Histórico, Escolas da 

Comunidade: Memórias, Quase História, Sonho de Estudante Lição de 

Eternidade, O Aluno Cenecista, Soldado da CNEC, Caminhada 

Cenecista, partes I e II, Discursos em 14 Tempos, O Predestinado. Ao 

todo, a Coletânea Cenecista foi organizada em torno de nove obras 

referentes à história da Campanha ou a vida de seus fundadores. Dessa 

forma, consideramos as abordagens do aporte teórico-metodológico 

da Nova História Cultural, principalmente a partir das discussões feitas 

por Orlandi, acerca do conceito de Instituição, e Larrosa, para 

compreendemos as práticas de subjetivação envolta a publicação 

cenecista e sua produção de sentidos.  

Elizabeth Vieira Rodrigues de Sousa, em “Aspectos da história 

da Educação Infantil no Brasil do Século XX”, analisa os movimentos 
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sociais pelo acesso à Educação Infantil, a organização de instituições 

dedicadas à essa etapa educacional, a organização de direitos 

atribuídos às crianças pela Constituição Federal de 1988 que serão 

reafirmados pouco depois pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, 

em 1990, e, alguns anos mais tarde, pela Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação; relacionando a ampliação do acesso a Educação Infantil às 

mudanças conceituais que caracterizam o atendimento das crianças 

de zero a seis anos em instituições educativas. 

O trabalho “Coletânea Obras: diálogo entre educação e 

filosofia na obra de Erasmo Pilotto (1973-1976)”, de Rossano Silva, é 

parte de uma investigação sobre a trajetória intelectual do educador 

paranaense Erasmo Pilotto (1910 – 1992), considerado pela história da 

educação como um dos principais articuladores das do Movimento 

pela Escola Nova no Paraná. No recorte apresentado investiga-se a 

estratégia do intelectual em publicar dois livros que trariam a síntese 

de seu pensamento, demonstrando sua interlocução entre a filosofia 

e a educação, publicadas com o título de Obras I e II (1973 e 1976). O 

aporte teórico da investigação se baseia nas contribuições de Pierre 

Bourdieu sobre os conceitos de trajetória e de sua teoria praxiológica, 

tendo como fontes principais as obras do intelectual e seus relatos 

autobiográficos. Como resultado principal constatou-se que as 
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publicações trazem as contribuições do intelectual sobre a filosofia e 

sua relação com a Educação. 

O capítulo “Ilustrado e conhecido homem de letras e das 

artes”, de Jonatas Roque Ribeiro, parte da trajetória de José Eutrópio 

(1884-1929), homem negro que viveu na cidade de Juiz de Fora, Minas 

Gerais, na primeira metade do século XX, procuro, neste artigo, 

perscrutar em detalhes as vivências intelectuais, profissionais e 

culturais desse sujeito. Para tanto, examino um diversificado e amplo 

conjunto de jornais publicados em Minas Gerais e em outros estados 

do Brasil. No capítulo buscou-se não simplesmente destacar uma vida 

singular, mas perceber experiências coletivas e ainda tentar iluminar 

contextos e processos históricos mais amplos e complexos. 

O capítulo “Políticas públicas de educação brasileira nos 

governos de FHC e Lula (1995-2010)”, de Márcia Santos Anjo Reis,  

Renata Machado de Assis revisa as políticas educacionais dos governos 

FHC e Lula (1995-2010). Foi possível perceber que as duas gestões 

passaram por momentos de rupturas e de continuidades, e 

coincidiram na busca pela universalização da educação básica e pela 

expansão do ensino superior. Depreende-se do trabalho que os 

desafios para a reorganização da educação brasileira devem se nortear 
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para a democratização e a melhoria da qualidade do ensino ofertado, 

tanto na educação básica quanto no ensino superior.  

Em “A privatização da escolarização pública brasileira e as 

implicações no trabalho docente”, Amelioene Franco Rezende Souza e 

Laís Leni Oliveira Lima, os autores analisam as inúmeras 

transformações por conta dos efeitos do neoliberalismo e das políticas 

de descentralização do Estado, na educação brasileira. O sistema 

educativo enfrentou acentuados ajustes para adequar-se à lógica 

economicista que tem por objetivo moldar a educação escolar aos 

mesmos princípios do mercado de trabalho. Neste capítulo, foram 

discutidas as implicações sofridas pelos docentes no processo de 

privatização da escolarização pública. Uma das principais abordagens 

foi a legitimação de incentivos suscitados para certas ações e hábitos 

que são originários da lógica empresarial. Ações que acabam por 

comprometer ou dificultar o trabalho docente, que por sua vez, está 

sujeito às adaptações impostas pela lógica de mercado, e são baseadas 

na eficiência, cumprimento de metas e produtividade.  

O capítulo “A crise educacional brasileira por Anísio Teixeira: 

pensamento moderno, educação nova e a crise da educação no 

Brasil”, de João B. Coelho Cunha, analisa a influência do pensamento 

moderno e da Educação Nova de Dewey na compreensão de Anísio 
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Teixeira sobre a crise educacional brasileira, buscamos entender a 

abordagem e os caminhos intelectuais utilizados por Teixeira para 

tratar sobre a crise no Brasil. O desenvolvimento metodológico deste 

estudo, parte de leituras e perspectivas históricas do início da 

sociedade moderna burguesa e sobretudo a influência dos principais 

intelectuais: Comenius, Locke e Rousseau no desenvolvimento da 

Educação Nova, consequentemente no projeto pedagógico de John 

Dewey. Consideramos que Teixeira desenvolve uma aproximação com 

as ideias de Dewey para analisar e compreender à crise da educação 

no Brasil.  

Por fim, ao concluir o trabalho de organização de uma obra, do 

tema intelectuais, instituições e reformas educativas, esperamos que 

os textos aqui publicados possam encontrar reverberação nas 

produções de outros pesquisadores que também se dedicam a esse 

campo de estudos. 

 

João Paulo de Souza da Silva 

(Organizador) 
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A Instauração da Escola Nacional e Currículo Mínimo 

no Brasil: Problematizações e Possibilidades 

 

Fernanda Monteiro Rigue1 

Tascieli Feltrin2 

 

Introdução 

A atual conjuntura educacional brasileira, construída e balizada 

em consonância com as Leis de Diretrizes e Bases Nacionais da 

Educação, traz consigo normativas, princípios e direcionamentos que 

orientam os preceitos básicos acerca do ensinar e do aprender no 

contexto da Educação Básica, bem como indicativos que operam no 

modo como se pensa o desenvolvimento de um trabalho significativo 

do professor que estará inserido nesse contexto. 

Consideramos que a criação de uma rede de escolas no Brasil é 

decorrente de um longo processo histórico-político-econômico de 

investidas individuais e coletivas, no que tange forças e interesses 

atrelados ao aparecimento e sobreposição de um modo único de 

conceber educação. Essas investidas, acreditamos nós, condicionaram 

                                                           
1 Doutoranda em Educação, UFSM. 
2 Doutoranda em Educação, UFSM. Educadora de Língua Portuguesa na Rede 
Municipal de Santa Maria. 
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a possibilidade de instalação de parâmetros, decretos, normativas e, 

inclusive, enunciados e práticas educacionais com efeitos diretos nas 

dinâmicas de salas de aula. Tais práticas educacionais foram, desde 

seus primórdios, atravessadas por questões de cunho ideológico, e 

foram influenciadas pelas mais diversas vertentes filosóficas, as quais 

tornaram possível a institucionalização da educação, melhor dizendo, 

a formalização do que seria um ideal de educação, a saber, a 

escolarização no Brasil.  

O processo de escolarização, pode ser definido, conforme 

argumenta Corrêa (2000), de modo mais limitado e simplificado do 

que a educação como um todo. Segundo o autor, é possível conceber 

educação e escolarização, respectivamente:  

 
O primeiro vem como uma das características 
importantes que distinguem o gênero humano a 
partir da faculdade da memória e da sua 
capacidade de construir ferramentas aliadas à vida 
em sociedade, na consequente mão destes 
aspectos na construção da cultura. Deste modo ser 
humano em sociedade implica estar envolvido por 
situações de educação, seja de um indivíduo com 
outro; do meio social para com o indivíduo e vice-
versa; e ainda, do indivíduo e ele mesmo com tudo 
que o cerca: a autoeducação – ou a leitura que o 
indivíduo faz do mundo a partir de suas 
expectativas e capacidades. [...] A escolarização, 
por sua vez, é também educação só que vinculada 
a objetivos institucionalizados. Almeja-se com ela 
um tipo de homem e um tipo de sociedade. A 
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escola funciona dentro desses objetivos como 
máquina, aparelho ou dispositivo que pode ser 
acionado pelo centro de decisões de qualquer 
poder (religioso e/ou político e/ou econômico) que 
esteja em vigência, onde se processa a fabricação 
desses indivíduos “ideais” e, na lógica desses 
poderes, consequentemente, da sociedade 
(CORRÊA, 2000, p. 73-74). 
 

A definição construída por Corrêa (2000) nos fez pensar que a 

escolarização além de tratar dos conhecimentos de natureza científica, 

opera na delimitação e no controle do tempo, bem como dos 

conteúdos que crianças e jovens têm acesso na escola. Com isso, 

problematizaremos nesse artigo, os movimentos realizados nos 

bancos escolares que atravessam e marcam a vida de todos aqueles 

que nela estão inseridos (estudantes, pais, professores, etc.), de modo 

a pensar a organização da estrutura curricular da instituição.  

Em nossas fontes, utilizamos as perspectivas apresentadas por 

Illich (1990; 2007), Foucault (1979), Deleuze e Guattari (1995) e Corrêa 

(2000; 2004; 2006) para nos auxiliar a pensar e refletir educação de 

outra forma, como horizonte de possibilidade. Não se pretende a 

partir desse estudo tornar dispensáveis ou indispensáveis 

determinadas perspectivas educativas, mas sim mover e fluir o 

pensamento frente a diversas formas e estratégias de concebê-la. Para 

além de estabelecer um juízo de valor, de bem ou de mal, nos 

colocamos em suspensão para problematizar o tema. 
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Esta pesquisa teve como eixo de interpretação e compreensão 

a construção histórica da cultura curricular no Brasil, suas forças e 

interesses políticos, econômicos e sociais, que tiveram parte na 

criação da rede de escolas públicas no Brasil. Assim, apresentamos 

algumas rotas de fugas, que dizem respeito a transformação do pensar 

acerta da simples ação de ir até a escola, de frequentá-la diariamente, 

e suas implicações e efeitos na sociedade como um todo. 

 

Construção Histórica da Cultura Curricular e suas Manifestações 

Contemporâneas 

Desde meados do século XVIII diversos pensadores e políticos 

procuraram unificar as múltiplas etnias e culturas brasileiras em 

consonância com os padrões educacionais dos países com status de 

desenvolvimento, por meio de uma espécie de estratégia de 

doutrinação. Marquês de Pombal, por exemplo, foi pioneiro na 

tentativa de estabelecer e consolidar um sistema escolar brasileiro que 

padronizasse as condições de ensino em nosso vasto território sob 

responsabilidade do Estado3. Seu intuito, porém, não foi 

acompanhado dos investimentos administrativos e financeiros 

necessários para ser levado a diante no Brasil, em contraste com que 

                                                           
3 A saber: MAXWELL, Kenneth. Marquês de Pombal: paradoxo do Iluminismo. Rio de 
Janeiro: Paz e Terra, 1996. 
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havia acontecido no contexto da Reforma Universitária da 

Universidade de Coimbra, em Portugal, a qual Pombal foi o principal 

representante no que tange o interesse em instaurar naquele contexto 

os preceitos iluministas para o desenvolvimento econômico e 

educacional. Essa realidade inaugurou no Brasil uma cultura de 

precarização das instituições públicas, despreparo dos professores, 

período este conhecido como o primeiro desastre educacional 

brasileiro. 

Logo nos primeiros anos do período conhecido como 

Republicano, diversas reformas educacionais foram dando forma ao 

que se tornaria posteriormente um amplo sistema escolar, como se 

conhece hoje, a saber: centralizado, unificado por um currículo 

mínimo padrão e organizado em períodos seriados.  

Nesse longo período que contempla desde 1889 até o início de 

2018, a administração dos interesses escolares estruturou-se em um 

campo de batalhas políticas, em que os mais variados movimentos e 

segmentos da sociedade tentaram estabelecer soluções/respostas às 

cada vez mais precárias e problemáticas condições do sistema 

escolarizado. 

Correntes reformistas indicavam a cada passagem de período 

histórico que o problema estava: ou nos conteúdos muito rígidos ou 

muito insipientes; por vezes eram os professores que sabiam pouco, 
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eram retrógrados e não acompanhavam as mudanças; as 

metodologias de ensino foram extremamente problematizadas e 

criticadas; as condições socioeconômicas dos estudantes de baixa 

renda e mal nutridos por vezes justificavam o atraso do país. 

Recentemente o distanciamento criado entre as tecnologias de 

informação e comunicação e a realidade escolar, é uma problemática 

que tem atravessado com maior intensidade às problemáticas e as 

iniciativas educacionais em voga.  

As práticas pedagógicas e o trabalho pedagógico inerente a 

esse sistema escolar, porém, em meio a essa infinidade de 

problemáticas e peculiaridades permanece praticamente inalterado. 

Dizemos isso quando comparamos a contemporaneidade com o 

período em que foi, de fato, concebida a educação escolarizada 

enquanto rede, por meio da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, Lei nº 5692, de 11 de agosto de 1971.  

A escola descrita em 1971 manteve-se praticamente a mesma, 

no que tange sua organização curricular centrada na transmissão de 

conteúdos e na homogeneização dos indivíduos em parâmetros de 

similaridade (ano, conteúdo, etc.). A escola de natureza moderna, 

gerida pelo Ministério da Educação (MEC), organizou normativas que 

dispõem sobre a organização curricular obrigatória a que todo 



- 25 -  

indivíduo, o qual precisa desde o ano de 1996, frequentar 

obrigatoriamente a escola em todo território nacional. 

O arranjo da escola em um sistema restrito à transmissão de 

conteúdos programáticos determinados por uma orientação externa 

consolida-se legalmente em 1988 com a promulgação da Constituição 

Brasileira, a qual traz em seu Artigo 210, a Base Nacional Comum 

Curricular. Por meio dela são fixados os conteúdos mínimos para o 

Ensino Fundamental, visando assegurar uma espécie de formação 

comum sobre valores culturais e artísticos, tanto no âmbito nacional 

quanto regional.  

No ano de 1996, é aprovada a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDBEN), que em seu Artigo 26, regulamenta uma 

base nacional comum para a Educação Básica, seguindo uma lógica 

tecnicista de instrução, aquisição de habilidades lógicas matemáticas, 

competências, memorizações e o treinamento em preparação para o 

mercado de trabalho de natureza capitalística. 

Um ano após a promulgação da LDBEN, em 1997, são 

distribuídos por todas as escolas da rede uma compilação de dez 

volumes trazendo os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) para o 

Ensino Fundamental, do 1º ao 5º ano, apontando espécies de 

referenciais para a educação brasileira. No ano seguinte, em 1998, é a 

vez dos PCNs para o Ensino Fundamental, do 6º ao 9º ano e no ano 
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2000, os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio 

(PCNEM) “em quatro partes, com o objetivo de cumprir o duplo papel 

de difundir os princípios da reforma curricular e orientar o professor, 

na busca de novas abordagens e metodologias” (BRASIL, 2000). 

Anos mais tarde, em 2010 são definidas as Diretrizes 

Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica (DCNs) através 

da Resolução nº 4; são fixadas as Diretrizes Curriculares Nacionais para 

a Educação Infantil pela Resolução nº 5, e pela Resolução nº 7, o Ensino 

Fundamental de nove anos. 

Nos anos seguintes, mais precisamente em 2012, são 

instituídos o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) 

e, no ano de 2015, uma Comissão de Especialistas para a Elaboração 

de Proposta da Base Nacional Comum Curricular. 

A cada normativa, a escolarização acabou definindo e 

estruturando um modelo para conceber os indivíduos cada vez mais 

formatados. A concepção de ensino e de aprendizagem acabou se 

estabelecendo a partir de uma perspectiva da modernidade e os 

sujeitos, com isso, cada vez mais homogêneos entre si. Ao que nos diz 

Santos (2008) “[...] a nova racionalidade científica é também um 

modelo totalitário, na medida em que nega o carácter racional a todas 

as formas de conhecimento que se não pautarem pelos seus princípios 

epistemológicos e pelas suas regras metodológicas” (p. 21). Apesar das 
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inúmeras influências étnicas e culturais e infinidade de conhecimentos 

e habilidades construídos com o passar dos tempos no Brasil, apenas 

uma parcela ínfima de saberes acabou sendo considerada válida e 

pertinente de ser ensinada na escola.  

As orientações curriculares sugeridas a todas as escolas, sejam 

elas públicas, particulares ou confessionais, afetam com rigidez e 

engessamento de conceitos e conteúdos as práticas educativas 

desenvolvidas. Os efeitos dessas orientações curriculares instauram 

nos estudantes, nos professores e em toda a comunidade escolar uma 

espécie de hierarquia de saberes necessários para a formação do ser. 

A problemática disso não está apenas ligada à aprendizagem desses 

saberes, mas o que a escolha por esses e não outros saberes pode 

causar no modo como as pessoas percebem o conhecimento em seu 

sentido mais amplo. É, cada vez mais, a redução da complexidade e 

das interrelações e a exaltação de conceitos cientificamente 

quantificáveis, conforme nos diria Santos (2008) “O que não é 

quantificável é cientificamente irrelevante. Em segundo lugar, o 

método científico assenta na redução da complexidade (...) Conhecer 

significa dividir e classificar para depois poder determinar relações 

sistemáticas entre o que se separou” (p. 28).  

A problematização sobre essa realidade, sobre os efeitos das 

organizações curriculares do ensino, nos permite refletir que o 
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currículo nos possibilita aprender “tudo”, contando que esteja dentro 

do rol de conteúdos previamente selecionados, de acordo com uma 

metodologia recomendada, leis, diretrizes e orientações, sendo, ainda, 

respeitado o calendário escolar geral e as possibilidades de ensino de 

professores com formações aligeiradas, baixos salários, péssimas 

condições de trabalho e quase nenhuma motivação de aprender 

tampouco ensinar. 

A escolarização desenvolvida hoje nas escolas de Educação 

Básica, conforme o que apresentamos anteriormente, mostra-se em 

nível de discurso, libertária e produtiva para a formação construtiva e 

crítica de educandos, em busca de promover o desenvolvimento de 

cidadãos conscientes, críticos e assíduos perante as problemáticas 

atuais e emergentes. Por sua vez, na prática pedagógica e no trabalho 

diário percebe-se que a realidade é um tanto diferente do que se 

espera e, embora se pretenda um fim amplamente significativo, é 

possível perceber um engessamento cada vez mais maior do que se 

aconselha para que seja ensinado e aprendido.  

A institucionalização da educação, por meio da criação de uma 

rede de escolas, embora permita que crianças e jovens tenham acesso 

a um rol de disciplinas e conceitos, acaba por reduzir os mais 

diversificados horizontes de obtenção e aprimoramento do 

conhecimento que está disponível no convívio familiar, nas relações 
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sociais, nas rodas de conversa, entre outros. Com essa perspectiva, 

Corrêa afirma que (2000) a escola é: 

 
[...] aquela que abandonamos os poemas, os livros 
de aventuras, os textos de história, as contas de 
juro e porcentagem e passamos a marcar, 
confortavelmente, com um xis a resposta certa, a 
preencher lacunas, a relacionar a primeira coluna 
com a segunda, a colocar vê ou éfe, a resolver 
expressões algébricas... Exercício. O corpo 
adequando-se à cadeira, horas a fio, a mente 
atenta, receptora, tornando-se apta a resolver 
problemas (p. 51). 
 

Esta escola, embora recheada de virtuosas intenções e 

modelos pedagógicos de intervenção, é ainda marcada por arquétipos 

vigentes que operam na lógica do controle da mente e do corpo, dos 

julgamentos e das regras que homogeneízam. Segundo Gómez (2001) 

“é extremamente útil entender a escola como um cruzamento de 

culturas que provocam tensões, aberturas, restrições e contrastes na 

construção de significados” (p. 12). Ainda problematizando a escola 

Corrêa (2000) argumenta que “A escola assumiu o discurso moral 

jesuítica para a produção de técnicos patriotas” (p. 73), o que nos 

permite concordar com o interesse da escola, no âmbito institucional, 

em formar pessoas na contemporaneidade com direcionamento para 

o exercício da cidadania, ou seja, que entendam, desde cedo, como 

opera o funcionamento de um estado democrático, que inclui, 
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impreterivelmente uma educação geral, para todos, para cada um. 

Seria um agenciamento de enunciação, conforme nos apresentam 

Deleuze e Guattari (1995): 

 
Um agenciamento de enunciação não fala “das” 
coisas, mas fala diretamente os estados de coisas 
ou estados de conteúdo, de tal modo que um 
mesmo x, uma mesma partícula, funcionará como 
corpo que age e sofre, ou mesmo como signo que 
faz ato, que faz palavra de ordem, segundo a forma 
na qual se encontra (como conjunto teórico-
experimental da física) [...] Não cessamos de passar 
das palavras de ordem à “ordem muda” das coisas, 
como diz Foucault, e vice-versa (p. 28). 
 

Muito aquém do desenvolvimento e do fortalecimento do 

conhecimento das Ciências Naturais e das Ciências Humanas, o que 

tem prevalecido no contexto escolarizador são saberes isolados, 

mecanicistas e distantes daqueles que são vividos na prática; 

avaliações que mais amedrontam os estudantes do que possibilitam o 

aprimoramento de conceitos que ainda estão mal entendidos na 

teoria; salas de aula cada vez mais enrijecidas, que reduzem a 

capacidade imaginativa pelo fato de não permitirem que os corpos 

movimentem-se, fluam. Escolas construídas sob uma arquitetura e um 

currículo que não permite a produção e o desenvolvimento de 

pensamento criativo, bem como dificulta que elementos cruciais ao 
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aprendizado, como a curiosidade, a investigação e, os prazeres façam 

parte do processo educativo. 

É por meio da escola que o Estado se apresenta e interfere no 

modo como crianças e jovens veem e pensam o mundo e com o 

mundo. Ousaríamos dizer que a escola é determinante no modo de 

funcionamento da sociedade como um todo. Na perspectiva de Iván 

Ilich um sistema educacional deve se apoiar sob três fatores 

fundamentais: 

 
Um bom sistema educacional deve ter três 
propósitos: dar a todos que queiram aprender 
acesso aos recursos disponíveis, em qualquer 
época de sua vida; capacitar todos os que queiram 
partilhar o que sabem a encontrar os que queiram 
aprender algo deles e, finalmente, dar 
oportunidade a todos os que queiram tornar 
público um assunto a que tenham possibilidade de 
que seu desafio seja conhecido (...) é preciso usar a 
tecnologia moderna para tornar a liberdade de 
expressão, de reunião e imprensa 
verdadeiramente universal e, portanto, 
plenamente educativa (ILLICH, 2007, p. 75). 
 

As instituições de ensino se mostram como importantes e 

fundamentais instrumentos, dispositivos como chamaria Michel 

Foucault (1979), para a governamentabilidade, em prol do “bem 

comum”. Não frequentá-las determina a quebra da normalidade, da 

lei, do homogêneo, o que coloca o estudante imediatamente em uma 
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situação de vulnerabilidade/exclusão. Nesse sentido, consideramos 

que o espaço escolar, assim como a organização da sociedade 

capitalista opera pela lógica crescente das hierarquias: “[...] hierarquia 

de funções (quem sabe ensina a quem não sabe), hierarquia dos 

saberes (os saberes da escola são qualificados por agentes do 

governo), hierarquia das posições (o lugar de quem sabe e o lugar de 

quem não sabe) (CORRÊA, 2004, p. 46). 

Com a reflexão aqui apresentada compreendemos que ao 

frequentar instituições escolarizadas somos subjetivados a conceber 

valores e crenças que falam por si, que incentivam a naturalização de 

verdades hierarquicamente definidas. Por meio de estratégias de 

subjetivação, somos regidos por tendências e, através de discursos e 

enunciações tornados a agir de determinados modos, com base em 

preceitos e perspectivas que nos produzem. 

É importante ressaltar que o agenciamento está sempre ativo, 

em movimento, operando sobre as coisas, as relações.... Sobre nós e 

os outros. Posto isso, cabe a partir desse movimento buscarmos o que 

pode ainda a educação pública? Que alternativas se apresentam, ou 

se pode buscar para que os processos educacionais caminhem para 

uma concepção mais ampla e complexa de educação? Que 

possiblidades a literatura nos apresenta? 
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Transcender a Escolarização: Possibilidades em Educação 

Que possibilidades educacionais se encontram fora do âmbito 

escolar se falamos de uma sociedade escolarizada? A partir das 

leituras de Ilich, Foucault, Deleuze e Corrêa é possível afirmar que a 

vida em sociedade é em si um apanhado de lições estruturadas por 

regras e metodologias que direcionam para a formatação desejada de 

cidadão para viver em sociedade. Nesse sentido, faz-se necessário 

pensar as relações que mantém essa hegemonia naturalizada dos 

processos escolarizantes, tais como: a obrigatoriedade de frequência 

e matrícula na rede escolar, a institucionalização de um currículo único 

e totalizador, a fragmentação dos saberes em disciplinas, as 

necessidades burocráticas atreladas ao pertencimento a um ambiente 

escolar, entre outros. 

Na perspectiva que desenvolveu Iván Illich (1990) é possível 

perceber que a “[...] verdadeira alternativa à escolarização não devia 

consistir em um tipo diferente de instituição educativa, ou em um 

projeto que inserisse a instrução em todos os aspectos da existência, 

mas em uma sociedade que promovesse uma atitude diferente das 

pessoas” (p. 16). A partir da colocação do autor, podemos começar a 

entender que forças nossa educação escolarizada está aprisionando: 

as forças de uma sociedade pautada no diálogo, na liberdade de 
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pensar, questionar e ressignificar sentidos, significantes e atitudes que 

pensem na amplitude e na potência da diferença para educação. 

Um dos principais pontos que acreditamos ser necessário de 

ser repensado é a questão da obrigatoriedade de frequência em uma 

instituição oficial de ensino. Somos mesmo livres em uma sociedade 

quando enquadrados em uma rotina disciplinatória desde os quatro 

anos de idade? Que outras tantas possibilidades de autoeducação, de 

autonomia, de diversidade essa estrutura tem desmantelado? 

Nesse sentido, cabe relembrar que a escolarização é um 

advento bastante recente na história da humanidade, principalmente 

no que tange o aparecimento do pensamento cartesiano moderno. 

Antes disso a convivencialidade entre os indivíduos, os conhecimentos 

experienciais, as múltiplas possibilidades eram tidas enquanto saberes 

que ultrapassavam uma necessidade de verificação/avaliação exterior. 

Uma educação com essa potência, não necessitava de um espaço pré-

determinado para que atuasse e acontecesse, não necessitava de 

aparelhos escolares. Por um longo tempo se aprendeu na vivência, 

através das experimentações e não apenas por meio da sistematização 

mecânica de informações. 

A autoeducação que nos falou Michel Foucault é uma 

possibilidade para pensar esses horizontes. Por sua vez, é preciso 

destacar que embora estejamos pensando em múltiplas possibilidades 
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que se distanciam de um conhecimento meramente curricular e 

escolarizado, isso não significa que o tornamos dispensável. 

Reconhecemos sua pertinência no âmbito nacional, mas também 

problematizamos seus efeitos na produção das subjetividades 

daqueles que o vivenciam. 

 

Considerações Finais  

A escolarização baseada na existência de uma organização 

curricular totalizadora e obrigatória, acaba por interferir diretamente 

na produção em nível de subjetividade de estudantes, professores e 

da comunidade escolar como um todo. Embora em nível de linguagem 

e discurso ela esteja preocupada com a promoção de um ensino de 

qualidade a todos, como é slogan pelos veículos e documentos 

nacionais, acaba por limitar as perspectivas de movimento em 

educação, reduzir as possibilidades e empobrecer as oportunidades de 

construção significativa do conhecimento, o conhecer com vontade. 

Nos propomos, nesse artigo, em pensar em uma educação como 

meio de ampliar a liberdade das pessoas para as quais se destina, para 

além de meio de formar patriotas, indivíduos úteis para o Estado, 

uniformizados, previsíveis e dóceis.  

Perseveram ciclos de estudos e, publicações que giram em 

torno do ápice do problema e, esquivam-se do que realmente tem 
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causado tamanho abismo entre a escolarização e a vida, o teórico e o 

prático, o dispensável e o indispensável, eis que o enigma, tratado 

como solução é a escolarização. Escolarização essa que regulamenta e 

por vezes dificulta o aflorar da educação para a liberdade, significativa 

e pertinente ao conhecer com vontade. 

A educação escolarizadora acaba por imobilizar violentamente 

para normalizar. E normalizar aqui significa conter e pacificar essas 

forças até o ponto de transformar fluxos de vida em informação e 

comunicação. A transformação de fluxos de vida em informação se dá 

por meio de processos de avaliação e de julgamento, por isso, pensar 

na autoeducação e também nos demais fluxos potentes que possam 

emergir para pensar educação no seu sentido mais amplo é um 

horizonte que nos permite caminhar.  
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Ao povo e ao governo: o ideário educacional do manifesto 

dos pioneiros da escola nova no Brasil 

 

José Voste Lustosa Júnior4 

 

 

Introdução 

O movimento da Escola Nova, em todo o mundo ocidental, 

deixou legados e legatários, surgindo para propor novos caminhos de 

uma reconstrução educacional que atendesse as necessidades 

vigentes da época, assumindo assim uma visão mais social e mais 

humana em busca da formação natural e integral dos indivíduos. No 

Brasil esse movimento se desenvolveu no momento de profundas 

transformações econômicas, políticas e sociais, onde pairavam críticas 

ao modelo tradicional de educação e se articulava um novo ideário de 

ensino mais instigador que se consolidou a partir do Manifesto dos 

Pioneiros da Escola Nova em 1932.  

O presente estudo é resultado de uma pesquisa bibliográfica 

ao tema Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova e pensando nesse 

contexto, pergunta-se: Qual a real finalidade de educação que pairava 

                                                           
4 Especialista em Especialização em Supervisão e Gestão Educacional, FAR. 
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no período pós-revolução de 1930? O que propõe os intelectuais para 

mudar o contexto educacional vigente?  

Diante do exposto e com base em análises bibliográficas, 

interessa-nos esclarecer: Qual o modelo educacional proposto pelo o 

Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova no Brasil para corrigir a 

sociedade após a Revolução de 1930? 

Para elucidação dessas questões realizamos uma investigação 

de cunho bibliográfica com o objetivo de analisar a concepção 

pedagógica de Escola Nova e suas características e, também as 

contribuições do Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova para a 

construção de um novo caráter da educação brasileira dentro de um 

contexto de transformações sociais, políticas e econômicas que 

influenciavam a época. 

O artigo está estruturado em três partes. Na primeira, faremos 

uma análise sobre o processo de implantação da Escola Nova e suas 

características. Na segunda parte do texto apresentaremos a história, 

o ideário de educação proposto pelo o Manifesto dos Pioneiros da 

Escola Nova em 1932 e seus principais representantes. Finalizamos 

tecendo algumas considerações sobre a contribuição desse 

movimento para a educação de hoje. 

 

 



- 40 -  

Escola nova: contexto de implantação e características 

Escola Nova é um dos nomes dados a um movimento de 

renovação do ensino que foi especialmente forte na Europa, América 

e Brasil, na primeira metade do século XX, quando também se 

consolidou a democracia liberal. O escolanovismo desenvolveu-se no 

Brasil sob importantes impactos de transformações econômicas, 

políticas e sociais e acredita que a educação é o exclusivo elemento 

verdadeiramente eficaz para a construção de uma sociedade 

democrática, que leva em consideração as diversidades, respeitando a 

individualidade do sujeito, aptos a refletir sobre a sociedade e capaz 

de inserir-se nessa sociedade. Então de acordo com alguns 

educadores, a educação escolarizada deveria ser sustentada no 

indivíduo integrado à democracia, o cidadão atuante e democrático.  

Esse movimento educacional surgiu para propor novos 

caminhos a uma educação que a muitos parecia em descompasso com 

o mundo das ciências e das tecnologias, que eram o marco inovador 

da época. Nesse contexto de avanços científicos, os educadores 

procuraram introduzir ideias e técnicas que tornassem o processo 

educacional mais eficiente e mais realizador para o ser humano. 

Portanto a Escola Nova pretendeu promover a pedagogia da 

“existência” superando a pedagogia da “essência”, ou seja, tratava-se 

de não mais submeter o homem a valores e dogmas tradicionais e 
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eternos e sim voltá-lo para ser único, diferenciado, interagindo com o 

mundo dinâmico (HISTEDBR. n. 22, p. 132-133). 

Os primeiros grandes inspiradores da Escola Nova foram os 

escritores Jean Jacques Rousseau, Heinrich Pestalozzi, Friedrich 

Froebel e John Dewey. No Brasil, vários educadores de destacaram, 

especialmente após a divulgação do Manifesto dos Pioneiros da Escola 

Nova, de 1932. 

No Brasil, o “escolanovismo” se desenvolveu nos anos 1930 no 

momento em que o país sofria importantes mudanças econômicas, 

políticas e sociais como: aceleração do processo de urbanização, 

expansão da cultura cafeeira e progresso industrial da nação. O rápido 

processo de urbanização e a ampliação da cultura cafeeira trouxeram 

o progresso industrial e econômico para o país, porém, com eles 

surgiram graves desordens nos aspectos políticos e sociais, 

ocasionando uma mudança significativa no ponto de vista intelectual 

brasileiro. 

Silva (2007), assim expressava esse momento histórico dizendo 

que: 

 
No Brasil, os ideais republicanos nasceram 
inspirados nas ideias positivistas de educação, 
marcadas pela crença sistemática nas políticas 
educacionais como mola propulsora para o 
progresso. A educação estava sempre presente nos 
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discursos políticos, sendo sempre apontada como 
a chave para atingir o pleno desenvolvimento. A 
rigor, desde 1870, a liberdade, a laicização, a 
expansão do ensino e a educação para todos eram 
bandeiras levantadas pela burguesia nascente no 
Brasil (SILVA, 2007, p.03). 
 

Havia também na época conflitos de ordem política e social que 

acarretavam uma transformação significativa da mentalidade 

brasileira, pois a população ao deixar o campo em direção aos centros 

urbanos tentando encontrar melhores condições de trabalho e de 

sobrevivência, a educação dessas pessoas foi a condição para que a 

economia capitalista industrial se consolidasse e assim garantindo o 

desenvolvimento do país. 

Mediante tal conjuntura, o educador norte-americano John 

Dewey (1859-1952) foi o primeiro a formular o novo ideal pedagógico 

e afirma que a Escola Nova deve se dar pela ação e não pela instrução. 

Para ele essa concepção tem que ser uma experiência concreta, ativa 

e produtiva em cada um. Para Adolphe Ferriére (1879-1960), o ideal 

de Escola Nova “é a atividade espontânea, pessoal e produtiva. Em 

resumo, ela seria integral (intelectual, moral e física); ativa; prática 

(com trabalhos manuais obrigatório, individualizadora); autônoma 

(campestre em regime de internato e coeducação)” (GADOTTI, 1996, 

p. 143). 
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Portanto, segundo Gadotti (1996), a teoria de Escola Nova tem 

a ideia de fundamentar o ato pedagógico na ação, valorizando a 

autoformação e a atividade espontânea do aluno e propõe que a 

educação seja instigadora da mudança social. De acordo com tal visão, 

o autor citado diz que “esse modelo é essencialmente processo e não 

produto, um processo de reconstrução da experiência e é um processo 

de melhoria permanente da eficiência individual” (GADOTTI, 1996, p. 

144). 

Os escolanovistas criticavam a educação tradicional porque 

ensina a copiar e não a pensar, pois se achava centrada no mestre e 

na transmissão de conhecimento, tendo “substituído à alegria de viver 

pela inquietude, o regozijo pela gravidade, o movimento espontâneo 

pela imobilidade, as risadas pelo silêncio” (GADOTTI, 1996: p. 143). O 

professor detinha sobre tudo o saber e a autoridade, dirige o processo 

e se apresenta como um modelo a ser seguido. 

Na Escola Nova o aluno é o centro principal do processo 

educativo e há nessa concepção uma grande preocupação com a 

natureza psicológica deste aluno. Já o professor é o facilitador da 

aprendizagem e este deve se esforçar em despertar o interesse e 

provocar a curiosidade do aluno, fazendo com que ele atinja a 

abstração a partir de sua experiência valorizando também a iniciativa 

e a espontaneidade do aluno. 
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Nessa ótica, a avaliação é compreendida nesta abordagem, 

como um processo válido para o aluno e não para o professor e 

entende-se que ela constitui apenas uma das etapas da aprendizagem. 

Nela não se pode visar só aos aspectos intelectuais, mas sim às 

atitudes e a aquisição de habilidades. 

A educação nova tem sua finalidade alargada para além dos 

limites das classes, assumindo feição mais humana, assumindo sua 

função social, no intuito de formar a “hierarquia democrática” pela 

“hierarquia das capacidades” com oportunidades iguais de educação, 

com objetivo de organizar, desenvolver meios de ações com o fim de 

dirigir o desenvolvimento natural e integral do ser humano em cada 

uma de suas etapas de crescimento (CAMURRA, 2008, p.03).  

 

Manifesto dos pioneiros da escola nova: uma nova perspectiva de 

educação no ano de 1930 

Ao longo da história educacional da Primeira República (1889-

1930), a oportunidade de acesso e a qualidade do ensino brasileiro se 

configuraram como privilégio de uma pequena classe dominante 

enquanto uma grande parcela da população é formada apenas para 

trabalhar. Por tanto, a escola brasileira deste período contribuía 

apenas para formação de uma “minoria” intelectualizada. 
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O Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova consolidava a visão 

de um segmento da elite intelectual que, embora com diferentes 

posições ideológicas, vislumbrava a possibilidade de interferir na 

organização da sociedade brasileira do ponto de vista da educação. 

Lançado em 1932, o Manifesto tem sido fonte de estudos 

historiográficos sobre educação, por ser de grande importância no 

âmbito de discussões acerca da escola pública no Brasil. Trata-se de 

um documento escrito por 26 educadores, com o título “Manifesto dos 

Pioneiros da Educação Nova - A reconstrução educacional no Brasil: ao 

povo e ao governo”. Circulou em âmbito nacional com a finalidade de 

oferecer diretrizes para uma política de educação e representou 

simultaneamente, um plano de ação nacional em busca da 

estruturação de um sistema educacional e um documento de 

discussão e reflexão sobre o ambiente político e social dos anos de 

1920 e 1930 (CAMURRA, 2008). 

O Manifesto foi redigido por Fernando de Azevedo e assinado 

por 26 educadores intelectuais, dentre eles, Anísio Teixeira, Afrânio 

Peixoto, Lourenço Filho, Roquete Pinto, Delgado de Carvalho, Hermes 

Lima e Cecília Meireles. O documento oponha-se às práticas 

pedagógicas, tidas como tradicionais, visando uma educação que 

pudesse integrar o indivíduo à sociedade e, ao mesmo tempo, ampliar 

o acesso de todos à escola. 
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Os principais educadores que consolidaram o Manifesto são 

analisados aqui segundo sua visão de educação e sua importância no 

contexto educacional do país, e esses são: Fernando Azevedo (1894–

1974), educador, ensaísta, sociólogo e advogado, atuou entre 1920 e 

1974, sendo considerado um humanista - acreditava em um 

movimento reformador. Como seguidor de Émile Durkheim, pregava 

que a educação deveria ter como objetivo integrar os indivíduos, 

tendo normas de conduta social e do valor da coletividade a que 

pertencem. Deixou as obras: “Princípios de Sociologia” (1935) – “O 

Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova” – “A cultura brasileira” 

(1943). Ele afirmava que o ensino deveria estar acima dos problemas 

econômicos nos planos de reconstrução do país. 

Fernando de Azevedo colocou a educação como prioridade em 

nosso país e pregava como se fosse sua cartilha a ideia de que o 

sistema educacional moderno tem necessidade da disciplina própria 

da vida em sociedade. Sempre crítico, gostava de reformas lutando 

sempre com o Estado para garantir que a educação chegasse junto às 

classes inferiores. 

Outro educador que colaborou para efetivar o Manifesto foi 

Lourenço Filho (1897-1970). Bacharel em direito, teve como mestres: 

Durkeim, Clarapede, Wallon, Dewey, Decroly, Montessori e foi 

contemporâneo de Anísio Teixeira e Fernando Azevedo. Sua visão de 
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educação era de que a escola tradicional não servia para o povo 

porque estava montada para uma concepção social já vencida. Para 

ele teria que ter uma profunda articulação entre a escola e a vida 

social, sendo que na sua visão, uma escola moderna só seria a escola 

do trabalho, assim a elitização e o intelectualismo da Educação 

Brasileira não atendiam às necessidades das classes populares. 

Apresentava uma visão contrária à escola tradicional, com 

pensamento e ação de inovação, se destacando como reformador ou 

modernizador de ideias educacionais. Suas obras são: Introdução ao 

Estudo da Escola Nova (1929), Tendências da Educação Brasileira 

(1940) e Organização e Administração Escolar (1963). No campo da 

Educação, sua contribuição abrangeu temas como educação pré-

primária, alfabetização infantil e de adultos, ensino secundário e 

outros. Acreditava que a escola deveria preparar para a vida real, pela 

própria vida. A mera repetição convencional de palavras tendia a 

desaparecer como se via na nova concepção da escola do trabalho. 

Tudo quanto aceito no programa escolar precisaria ser realmente 

prático, capaz de influir sobre a existência social para o 

aperfeiçoamento do homem. 

Por fim, Anísio Teixeira (1900–1971) também colaborou para a 

consolidação do Manifesto e por ser bacharel em direito, defendia o 

indivíduo em processo de constante formação. Acreditava na 
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assimilação de experiência, visando à estruturação pessoal. Seus 

mestres foram John Dewey e Claparede, os quais traziam o ideal da 

Escola Nova. Ele lutava por mudanças curriculares com características 

de transversalidade, importância do ensino das ciências e da pesquisa. 

Anísio Teixeira defendia a escola pública, gratuita, única, 

obrigatória e laica. Suas obras que mais se destacaram: Aspectos 

americanos da educação (1928), Educação progressiva (1932), Em 

Marcha Para a Democracia (1934), Educação Pública: Organização e 

Administração (1935), A Universidade e a Liberdade Humana (1954). 

Exilado por duas vezes, trabalhou fora do país na UNESCO, em Paris e 

nas Universidades de Columbia e Califórnia. No Brasil ocupou cargos 

importantes como a direção do Instituto de Estudos Pedagógicos INEP, 

em 1950, que tinha como meta desenvolver pesquisas sobre 

problemas educacionais da época. 

Em 1958, bispos e arcebispos insurgiram contra Anísio Teixeira, 

por considerarem a escola pública um caminho aberto para o 

comunismo, porém, uma reação mudou o rumo da situação. 

Manifestos de centenas de professores, instituições, abaixo assinado 

de cientistas, escritores e intelectuais nacionais dos mais 

representativos, inclusive católicos, foram endereçados à imprensa e 

ao governo, que asseguraram a sua manutenção no cargo. Um 
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acidente tira a vida de Anísio Teixeira em 1971 no auge de sua vida 

profissional. 

Ao ser lançado por esses educadores, em meio ao processo de 

reordenação política resultante da Revolução de 1930, o documento 

se tornou o marco inaugural do projeto de renovação educacional do 

país e, além de constatar a desorganização do aparelho escolar, 

propunha que o Estado organizasse um plano geral de educação e 

defendia a bandeira de uma escola única, pública, laica, obrigatória e 

gratuita. 

 
O manifesto apresenta-se, pois, como um 
instrumento político [...]. Expressa a posição do 
grupo de educadores que se aglutinou na década 
de 20 e que vislumbrou na Revolução de 1930 a 
oportunidade de vir a exercer o controle da 
educação no país. O ensejo para isso se manifestou 
por ocasião da IV Conferência Nacional de 
Educação realizada em dezembro de 1931, quando 
Getúlio Vargas, chefe do governo provisório, 
presente na abertura dos trabalhos ao lado de 
Francisco Campos, que se encontrava à testa do 
recém-criado Ministério da Educação e Saúde 
Pública, solicitou aos presentes que colaborassem 
na definição da política educacional do novo 
governo (SAVIANI, 2004, p. 34). 

 

Nesse sentido, ostentando o significativo subtítulo: “A 

reconstrução educacional do Brasil – ao povo e ao governo”, o texto 

do Manifesto propriamente dito, inicia dizendo que dentre os 



- 50 -  

problemas nacionais, nem os problemas econômicos consegue 

disputar com o problema educacional. Isso porque se o 

desenvolvimento cultural de um país depende do setor econômico 

seria impossível desenvolver este, sem o preparo das forças culturais 

e intelectuais que são os fatores fundamentais para a riqueza de uma 

sociedade. 

Mas este, segundo o Manifesto, não é o maior problema da 

educação do país, “o problema está na insuficiência dos planos de 

governo”, ou seja, faltaria a eles uma filosofia da educação e, mais, 

uma visão científica dos problemas educacionais. Portanto, ainda 

segundo o documento, essa filosofia da educação deve adaptar a 

escola à modernidade e, para tal, teria que aplicar sobre os problemas 

educacionais os métodos científicos. 

Conforme as palavras de Vale (2002, p. 24), o Manifesto dos 

Pioneiros, 

  
É rico em sugestões, firme em relação à 
necessidade de o país construir um ‘sistema 
unificado’ de ensino público capaz de oferecer 
ensino de qualidade a todos e de garantir aos 
educandos a possibilidade de ascensão a qualquer 
de seus níveis conforme a capacidade, aptidão e 
aspiração de cada um, independentemente da 
situação econômica do aluno. Neste sentido, 
podemos entender o Manifesto dos Pioneiros da 
Educação Nova como uma proposta de 
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“reconstrução social pela reconstrução 
educacional”. 
 

O documento de 1932 toma como ponto de partida de que a 

educação varia sempre em função de uma concepção de vida, 

refletindo, em cada época, a filosofia predominante que é 

determinada, a seu turno, pela estrutura da sociedade. Lembrando 

que cada classe tem suas opiniões particulares sobre educação, afirma 

que um longo olhar para o passado, nos permite perceber que o ideal 

a ser alcançado pela educação varia segundo cada época, sempre de 

acordo com a natureza e as tendências sociais, extraindo sua vitalidade 

da própria natureza da realidade social (GHIRALDELLI, 2008). 

Estabelecidos estes vínculos entre educação, épocas e 

sociedade, o Manifesto afirma que no mundo moderno a velha 

estrutura do sistema educacional – caracteristicamente artificial e 

insistentemente verbalista – deve sucumbir de vez, uma vez que 

estaria articulada a uma concepção vencida de vida e de mundo. Tal 

concepção vencida, entendida como concepção burguesa por 

excelência, teria sido de fato útil, durante muito tempo, para construir 

democracias, todavia, com o passar dos anos teria terminado por 

favorecer demais o individualismo libertário, e deveria ser substituída. 

A educação nova – não artificial, pois estaria sobre as bases das novas 
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tendências sociais – deveria colocar as finalidades da educação para 

além dos limites da hierarquia das capacidades recrutadas em todos 

os grupos sociais. Com isso a educação nova deveria ser pragmática, 

na medida em que não devia servir aos interesses de classes e sim aos 

interesses do indivíduo (GHIRALDELLI, 2008). 

O Manifesto, portanto, é contra a escola tradicional que coloca 

a educação como um privilégio fornecido pela condição econômica e 

social do indivíduo, ou seja, voltada para a satisfação de interesses 

classistas e defende a escola socializadora que estabelece entre os 

homens o espírito de disciplina, solidariedade e cooperação 

assumindo uma educação a partir de um caráter biológico 

reconhecendo ao indivíduo o direito de ser educado. 

O documento em relação à política educacional defende três 

temas: educação pública, escola única e, laicidade, gratuidade, 

obrigatoriedade e coeducação. O primeiro tema, a educação pública, 

o Estado a família tem a tarefa educativa, mas a família deixa de ser 

um centro de produção e se torna um centro de consumo, assim, ela 

se distanciaria, enquanto grupo, do trabalho, e com isso delegaria ao 

Estado a função de promover a educação pública. 

O segundo tema, a escola única, o Manifesto defende sua 

implantação pelo o Estado, cabendo a ela tornar a educação acessível 
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em todos os seus graus a todos os cidadãos que a estrutura social do 

país mantém em condições de inferioridade econômica. E finalizando, 

o terceiro tema, a laicidade, gratuidade, obrigatoriedade e 

coeducação, no texto a laicidade está colocada para expulsar o 

dogmatismo sectário do ambiente escolar. Quanto à gratuidade o 

Manifesto defende colocar a educação ao alcance de todos. A 

obrigatoriedade visa proteger o menor de 18 anos e finalmente, a 

coeducação está na ordem das diretrizes da escola unificada, ou seja, 

desenvolvimento igual dos sexos. 

Tendo esses pontos sobre história, filosofia da educação, 

política educacional e os princípios pedagógico-didáticos, o Manifesto 

procurou aplicá-los esboçando um plano de reconstrução educacional 

para o país. 

 

Considerações finais 

Os Pioneiros da Escola Nova surgiram em um momento 

político, de transformações econômicas e de mudanças sociais e nesse 

contexto havia uma necessidade de lutas por mudanças educacionais 

no país. Essas lutas sofreram influências estrangeiras e tinham 

princípios de escola única, pública, laica, obrigatória, gratuita e para 

todos sem discriminação de classe social. O Manifesto documenta um 
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importante movimento de renovação nacional, voltado para o estudo 

dos problemas educacionais brasileiros. Representa um momento 

expressivo da luta pele implantação da escola pública e gratuita, e 

também defende explicitamente o reconhecimento da Educação 

como problema urgente e de responsabilidade do Estado. 

As propostas do Manifesto foram para o futuro, e mesmo sem 

difundir algumas ideias, atualmente em nossas escolas, podem-se 

observar propostas e atitudes, bem como metodologias calcadas nos 

princípios da Escola Nova. Graças a esse Manifesto, e os legados 

deixados por ele, hoje nossos alunos tem oportunidades de: falar, 

pensar, criticar, e agir de forma independente. 

Porém mesmo tendo sido de extrema importância para a 

educação, já que esse documento tornou-se o marco inicial do projeto 

de renovação educacional do país, a Escola Nova sofreu e ainda sofre 

muitas críticas por aplica-se a uma minoria privilegiada. Isso acontece 

porque, vivemos em uma sociedade dividida em classes. E esse 

problema nela existente, se faz refletir em vários setores da sociedade 

e principalmente na educação. 

Com o Manifesto, a visão de ensino e aprendizagem sofreu 

mudanças, abandonando o tradicionalismo e a memorização e 

passando a despertar o interesse e a curiosidade na escola 
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renovadora. Por fim, consideramos que o presente estudo corroborou 

para a construção de que esses pioneiros foram perseguidos, mas 

deixaram suas ideias plantadas em instituições e em cabeças que 

viriam compor o cenário da educação para a transformação e luta de 

uma escola para todos e democrática que é tão sonhada para a 

formação de verdadeiros cidadãos. 
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A Campanha Nacional de Escolas da Comunidade e a 

Construção de uma Memória Educacional da Rede 

 

Arthur Rodrigues de Lima5 

Alexandro dos Santos6 

 

Introdução 

O presente trabalho tem por objetivo analisar a história da 

fundação da Campanha Nacional de Escolas da Comunidade que 

ocorreu na cidade do Recife no ano de 1943, quando Felipe Tiago 

Gomes, estudante paraibano, após refletir sobre as dificuldades que 

teve no acesso ao ensino secundário, tendo que sair de Picuí, sua 

cidade natal, para estudar no então Colégio Pio XI em Campina Grade, 

deixando sua família na zona rural de Picuí, percebeu após ler o livro o 

Drama da América Latina de John Gunther a experiência de Haya de 

La Torre na alfabetização dos povos indígenas no Peru a possibilidade 

de que com a ajuda de seus colegas da Casa do Estudante no Recife 

pudesse criar um ginásio para os estudantes pobres, para os filhos dos 

operários na capital Pernambucana, que não tinham condições de 

pagar os estudos em uma escola privada, que durante mais da metade 

                                                           
5 Mestrando em História, UFCG. E-mail: limarthur5@gmail.com 
6 Doutorando em Educação, UFPB. E-mail: alexandrodossantos09@gmail.com 
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do século XX, foram responsáveis por 80% das vagas do referente nível 

de ensino no país (FERRER, 2010). 

Haya de La Torre havia criado escolas de alfabetização para os 

índios, cujos professores eram estudantes que lecionavam de forma 

gratuita, após o contato inicial com o relato da experiência 

desenvolvida no Peru. Ao se dirigir a seu colega de quarto na Casa do 

Estudante, Felipe Tiago Gomes, se externou da seguinte forma: 

 
-Everardo, não seria uma coisa fabulosa se 
fundássemos um ginásio gratuito para o moço 
pobre? Você não daria aula gratuitamente? 
-Ótima ideia! Conte comigo. Mas como fazer? 
-Bem, Everardo, se os peruanos fizeram escolas 
primárias gratuitas, é porque é possível realizar o 
ensino gratuito no curso secundário. Veja a dureza 
que tivemos para fazer o curso ginasial! Por que só 
os ricos podem estudar? Vamos falar com o Carlos 
Luís, que é bastante entusiasmado para as boas 
causas (COLETÂNEA CENECISTA, 1994, p.38) 
 

Desse modo, após a primeira reunião, da qual participaram 

Carlos Luís de Andrade, Florisval Silvestre Neto, Joel Pontes e Eurico 

José Cadengue, estava criada no Recife a Campanha do Ginasiano 

Pobre (CGP), hoje Campanha Nacional de Escolas da Comunidade 

(CNEC). A campanha passou ao longo de sua história, iniciada em 1943, 

por diversas fazes, nas quais sempre esteve ligada a capacidade de 

adesão do movimento a política educacional do governo então 

vigente, como uma forma de garantir o apoio desse, em suas diversas 
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esferas, a manutenção da Campanha, que inicialmente, era cercada 

por ares de improviso, mas que gradativamente foi sistematizando-se. 

Como toda instituição a CNEC também passou por um processo 

de elaboração e reelaboração identitária, que levaram a Rede a 

tessitura de símbolos materiais e imateriais que afirmavam sua 

“história de luta, e bravura”, os desafios enfrentados na difusão do 

“ideal cenecista” de uma escola voltada para as classes mais pobres, 

cuja principal força seria a capacidade de se adequar a realidade de 

cada comunidade onde se inseria.  

Destarte a CNEC compôs hinos e canções7 pintou uma 

bandeira, dedicou-se a produção de uma história oficial da Campanha, 

refletida nas inúmeras obras de ex-professores, ex-alunos e ex-

dirigentes da Rede seja em nível Municipal, Estadual ou Nacional que 

buscaram ao longo de sua trajetória contar e recontar a partir de suas 

experiências na CNEC, a história do movimento. 

A CNEC produziu discursos, forjou identidades associadas ao 

movimento, quase que como o povo de Deus que caminhou no 

deserto em busca de uma Terra Prometida, os cenecistas, como eram 

chamados todos aqueles que integravam os quadros administrativos 

ou que conviviam nas diversas unidades educacionais da rede 

                                                           
7 Uma das Canções mais conhecidas produzidas pela Campanha é o seu próprio hino, 
escrito pala professora Dulce de Oliveira Vermelho, uma das fundadoras da CNEC no 
Rio de Janeiro, que diz: “Na falange Cenecista, ocupa o teu lugar pelo Brasil, 
Trabalhar! Trabalhar!”, motivando toda comunidade escolar da Rede a se engajarem 
nos ideias e concepções defendidas pela chamada Família Cenecista.  
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espalhadas pelo país, queria ser testemunhas vivas de uma “história 

marcada pelo heroísmo e pelo espírito de humanidade elevada” 

(COLETÂNEA CENECISTA, 1994. 

No ano de 1959, era publicado um dos primeiros escritos sobre 

a história da Campanha, o livro ABC do Cenegismo da professora Dulce 

de Oliveira Vermelho, uma das fundadoras da Rede Cenecista, então 

Campanha Nacional de Educandários Gratuitos (CNEG) no Rio de 

Janeiro, a partir de tal publicação, ao longo dos anos, outros escritos 

vieram a ser publicados, o que corroborou na publicação de um 

compêndio com a presença de todos esses escritos, A Coletânea 

Cenecista, organizada pelo secretário geral da CNEC, Sebastião Garcia 

de Sousa e publicada nas comemorações de alusão aos 50 anos da 

Rede em 1994.  

Desse modo, será problematizado nas próximas páginas desse 

trabalho, como a Rede se preocupou em produzir uma história oficial 

de sua trajetória enquanto instituição, marcando assim, como queria 

ser lembrada em um exercício de escrita de si (FOUCAULT,1997), 

institucional caracterizado pela construção de uma memória 

educacional da Campanha, como também buscando refletir sobre a 

produção da Coletânea Cenecista, a quem foi destinada e com que 

finalidades foi publicada.  
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Quando a Instituição dá-se a escrita 

Um dos principais desafios para a História da Educação diz 

respeito à preservação e organização dos arquivos que permitem a 

pesquisa historiográfica dessas instituições. Muitas vezes, os arquivos 

escolares são considerados depósitos de papéis velhos, sem 

importância, que dentro de alguns anos são destinados à incineração 

por parte daqueles que fazem a comunidade escolar.  

Costumeiramente o historiador da educação se depara com 

caixas e mais caixas amontoadas e aglutinadas em meio a péssimas 

condições de ambiente, encontrando documentos danificados pela 

ação do tempo e demais intempéries dada a falta, dada a ausência de 

uma consciência de preservação dessas fontes enquanto bens 

públicos. A atividade de caça as fontes nos arquivos escolares podem 

ser fatigantes. 

A CNEC ao longo de sua história produziu diversos escritos que 

buscavam retratar a história da Rede, escritos que estavam ligados 

diretamente a um processo de escrita de si da instituição, por meio 

dessas obras e da força das palavras a CNEC buscou, como diria Jorge 

Larrosa (2004, p.17), “dar a ler” a história da instituição a partir de seu 

ponto de vista, que todos aqueles que buscassem conhecer ou estudar 

a história da Campanha, o fizessem a partir dos postulados por ela 

mesmo apresentados.  

Logo, estando esses escritos espalhados e sendo frutos muitas 

vezes de iniciativas de Sessões Estaduais ou Municipais da Campanha 
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Nacional de Escolas da Comunidade, a Rede resolveu coletar e publicar 

um compêndio contendo uma seleção dos principais escritos no ponto 

de vista de seus gestores.  

Partindo de tais premissas, no ano de 1994, como uma das 

ações alusivas as comemorações dos 50 anos de criação da instituição, 

os órgãos dirigentes da Campanha no país, resolveram confiar ao seu 

secretário geral, o processo de coleta e publicação dos diversos 

escritos referentes à história da Rede e que por sua vez, exaltassem 

seu legado.  

Foram selecionados escritos de ex-alunos, ex-professores, ex-

administradores da CNEC pelo país em um movimento de afirmação 

de uma memória educacional da Campanha, principalmente, pois 

como se verá nas próximas páginas, em finais do século XX a 

Campanha Nacional de Escolas da Comunidade, atravessava um 

momento de transição em virtude de que cada vez mais, os fomentos 

do governo tornarem-se escassos levando a Rede afastar-se cada dia 

dos ideais que levaram a sua fundação. 

A publicação da Coletânea Cenecista deu-se como um 

instrumento de defesa, das inúmeras críticas recebidas pela instituição 

no sentido de afirmarem que ela estaria longe dos princípios de escola 

comunitária, mas teria sim se configurado enquanto uma via de 

privatização da educação secundária por parte dos Governos Federais, 

Estaduais e Municipais durante boa parte do século XX. 
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Logo ao retratar a vida de seus fundadores, em especial o 

professor Felipe Tiago Gomes, ao demonstrar como a rede teria se 

difundido pelo país, e como inúmeros jovens que até então não 

possuíam melhores perspectivas de vida, puderam enxergar novos 

horizontes pela passagem na Campanha, e galgarem carreiras de 

sucesso na política, no direito ou na medicina, a CNEC almejou sobre 

medida preservar sua imagem, como também nutrir nas novas 

gerações de cenecistas o desejo de preservarem os valores por ela 

apreciados. 

Ao observar a organização e consequente publicação da 

Coletânea Cenecista no ano de 1994, percebe-se que os documentos 

institucionais que em sua maioria apresentam um caráter puramente 

descritivo – interpretativo dos aspectos históricos da instituição, por 

terem sido elaborados por autoridades erigidas pela mesma para sua 

confecção, podem adquirir um poder de construção da história da 

instituição na dimensão de presentificação do passado outrora 

glorioso e hodiernamente ausente. 

Esses documentos podem, ante um olhar menos atencioso, 

serem tomados por provas cabais e não enquanto representações 

possíveis de inúmeras leituras palpáveis referentes à instituição. 

Segundo Flávia Werle (2017, p.59) tais documentos se apresentam 

muitas vezes enquanto:  

 
autoridade inquestionada e diferenciada, 
funcionando quase como a instituição em si, a 



- 64 -  

verdade, a história que realmente foi, a expressão 
real da história daquela instituição escolar. Tendo 
sido escrito por uma autoridade na época – diretor, 
superior –, no sentido político e jurídico, ele 
adquire um estatuto de poder e autoridade que 
impõe aquela representação da história da 
instituição escolar. Neste particular, vale citar as 
crônicas, geralmente presentes em 
estabelecimentos particulares, elaboradas por 
membro da ordem religiosa instituído 
formalmente para fazê-lo e que, por isso e por 
tradição, constitui o eixo central da história 
institucional, tomadas como prova e não 
questionadas como uma das possíveis leituras da 
história daquela instituição. Da mesma forma 
assim se enquadram os resumos históricos feitos 
na instituição, em geral para relembrar seus 
grandes momentos, apresentados ao público em 
datas festivas como a face do passado a ser 
relembrada. 

 

A Coletânea Cenecista, esteve por sua vez, ligada ao 

movimento de afirmação de uma memória histórica oficial da Rede, 

ligada a exaltação de seu legado e de sua trajetória, para todos aqueles 

que fizeram, que fazem ou que farão parte da instituição. A Coletânea 

foi à materialização dos discursos, das concepções educacionais da 

Campanha, publicada sobre o intuito e a necessidade de que, “os 

milhares de jovens alunos cenecistas conheçam como surgiu a 

Campanha Nacional de Escolas da Comunidade” (COLETÂNEA 

CENECISTA, 1994, p.37). 

A Coletânea foi organizada em quatro volumes a partir dos 

escritos de Felipe Tiago Gomes, Escolas da Comunidade e A Força de 
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um Ideal, Dulce de Oliveira Vermelho contou com o escrito ABC do 

Cenegismo, CNEC – Um Estudo Histórico de Ivanildo Coelho de 

Holanda, Joel Pontes escreveu Escolas da Comunidade: Memórias, 

Quase História, Evaldo Gonçalves de Queiroz foi o autor de Sonho de 

Estudante Lição de Eternidade, João Calisto de Medeiros escreveu O 

Aluno Cenecista, Soldado da CNEC, Dimas Guedes Patriota e Raimundo 

Ferreira dos Santos escreveram Caminhada Cenecista, partes I e II 

respectivamente, Alcides Vieira Carneiro foi o responsável por 

Discursos em 14 Tempos e Sebastião Garcia de Sousa, escreveu O 

Predestinado. Ao todo, a Coletânea Cenecista foi organizada em torno 

de nove obras referentes à história da Campanha ou a vida de seus 

fundadores, possuindo um total de 902 páginas. 

Os nove escritos que englobam a constituição da Coletânea 

foram organizados em torno de quatro volumes, o volume I é 

composto por 196 páginas e está diretamente ligado a reunir escritos 

que refletiram sobre como a Rede foi criada e difundida pelo país, 

quais razões levaram Felipe Tiago Gomes e seus colegas da Casa do 

Estudante no Recife a fundarem uma campanha voltada a educação 

dos grupos populares que não tinham acesso ao ensino secundário, na 

época, em sua maioria oferecido pela Rede de Ensino Privada, 

amparada por toda uma legislação educacional que favorecia a difusão 

de tal sistema, em detrimento da educação pública. 

O primeiro volume da Coletânea Cenecista, é aberto com o 

escrito Escolas da Comunidade, do fundador da Rede, Felipe Tiago 
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Gomes, o escrito foi publicado originalmente no ano de 1989 em 

ocasião do 46º aniversário de fundação da CNEC, sendo reeditado seis 

vezes, e integrado a Coletânea publicada em 1994. Para os 

organizadores da publicação era fundamental que os escritos do 

fundador do movimento abrissem como também fechassem os 

escritos históricos da CNEC, dado que, em sua concepção Felipe Tiago 

Gomes, teria se doado por completo a causa cenecista, ele em sua vida 

pessoal, se confundia com a história da instituição, seria um homem 

instituição (PORTES, 2009), todavia vale ressaltar que através da 

publicação cenecista, Felipe Tiago Gomes é colocado como modelo a 

ser seguido, “o mestre que fez discípulos pela causa da educação” 

(COLETÂNEA CENECISTA, 1994). 

Em Escolas da Comunidade, Felipe Tiago Gomes apresenta sua 

trajetória de vida, em um exercício autobiográfico, ao mesmo tempo 

em que retrata por sua ótica a história da instituição, dado que pela 

sua narrativa, induz o leitor a entender que teriam compartilhado dos 

mesmos acontecimentos, os fatos dados na vida de Felipe, seriam os 

fatos dados na caminhada do movimento Cenecista. Para Sebastião 

Garcia (COLETÂNEA CENECISTA, 1994, p.7), em nota explicativa da 

Coletânea a publicação tinha que ser aberta com os escritos de Felipe 

Tiago Gomes:  

 
abertos com textos do próprio fundador, que por 
uma questão de lógica e mesmo coerência com os 
objetivos da obra, não podia ficar ausente com a 
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principal fonte da “História da CNEC”, pois foi quem 
mais a viveu, por imposição do ideal que abraçou”. 

 

Os objetivos da Coletânea eram construir um discurso 

fundador que estabilizasse e cristalizasse dadas verdades sobre a 

instituição (ORLANDI, 2003), a publicação cenecista visava à produção 

de sentidos sobre a Rede, a Campanha Nacional de Escolas da 

Comunidade buscava apropriar-se da escrita como um instrumento de 

subjetivação (LARROSA, 1994), por meio de seu repertório narrativo, 

produzir e mediar certas formas de subjetivação, de todos aqueles que 

por ventura tivessem contato com seus escritos, em espacial sua 

comunidade escolar, era primordial para Rede que se pudesse ter 

acesso a uma verdade in natura sobre a instituição, sobre seus 

fundadores e todos aqueles que por ela foram elevados aos altares da 

educação. 

Dulce de Oliveira Vermelho, também contou com um dos seus 

escritos no primeiro volume da Coletânea, o ABC do Cenegismo, se 

configura em uma cartilha direcionada aos membros das unidades 

educacionais espalhados pelo país, conta com um resumo do processo 

histórico de criação, fundação e consolidação da CNEC, dando 

destaque a vida de seus fundadores, em especial Felipe Tiago Gomes, 

como também uma breve apresentação da filosofia educacional da 

Rede. Em seu livro, Dulce apresenta princípios básicos, como uma 

cartilha do ABC, princípios básicos que integravam a educação 

Cenecista. 
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O ABC do Cenegismo, apresenta a organização da CNEC em sua 

estrutura administrativa nos cenários Nacional, Estadual e Municipal, 

como também as exigências e condições para a criação de ginásios 

ligados a Rede Cenecista, por sua vez a autora expõem as finalidades 

da campanha como também busca incutir a necessidade dos alunos 

serem sujeitos ativos no processo de defesa dos ideais do movimento 

idealizado por Felipe Tiago Gomes, exaltando a figura de Felipe como 

líder histórico do movimento. 

Dulce apresenta os símbolos da CNEC, seu fundador, o hino da 

entidade, composição de sua autoria, cujo estribilho expõem 

(COLETÂNEA CENECISTA, 1994, p.177):  

 
Na Falange Cenecigista8, 
Ocupa o teu lugar pelo Brasil, 
Com fervor idealista, 
Trabalhar! Trabalhar! 
(Letra de Dulce de Oliveira Vermelho; Música de 
Juca Chagas) 

 

A CNEC é apresentada como uma família movida pelo ideal de 

trabalho e defesa da pátria em um movimento de alinhamento da 

política educacional da Campanha Nacional de Escolas da Comunidade 

a política de desenvolvimento econômico desenvolvida pelo governo 

a época, os valores do civismo, patriotismo e do idealismo eram 

                                                           
8 A expressão Cenegista, no estribilho do hino da Campanha foi substituída em 1969 
quando da mudança do nome da entidade de Campanha Nacional de Educandários 
Gratuitos para Campanha Nacional de Escolas da Comunidade. 
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defendidos com fomento por parte dos integrantes da campanha, 

principalmente por seus dirigentes que difundiam tais discursos 

através de preleções inflamadas em sua escrita oficial. 

O livro ABC do Cenegismo foi encomendado à professora Dulce 

de Oliveira Vermelho pelo próprio Felipe Tiago Gomes, no ano de 

1959, quando a Campanha Nacional de Ginásios Populares, adquiria a 

nomenclatura de Campanha Nacional de Educandários Gratuitos, em 

virtude que o termo popular, segundo os dirigentes da Campanha, 

estava ligado diretamente a filosofia do Partido Comunista que havia 

tido expressivas votações nas eleições do período e estava em alta, por 

medo a vinculação da imagem Campanha ao Partido Comunista, 

resolveram tirar o termo popular e estruturaram a nova sigla como 

Campanha Nacional de Educandários Gratuitos. Dulce de Oliveira 

Vermelho foi uma das fundadoras da CNEC na então Capital Federal e 

secretária particular de Felipe Tiago Gomes durante a instalação da 

Campanha no Rio de Janeiro. 

O primeiro volume da Coletânea é concluído com os escritos de 

Joel Pontes que na época da fundação da Campanha em 1943 cursava 

o pré-jurídico no Ginásio Pernambucano em Recife e que por sua vez 

tornou-se amigo de Felipe Tiago Gomes na Casa do Estudante sendo 

um dos fundadores da Campanha idealizada pelo paraibano de Picuí. 

Joel Pontes se tornou advogado, escritor, jornalista e professor 

universitário. Todavia, os nomes dos fundadores da Campanha 

passaram por um processo de silenciamento ligado a exaltação da 
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figura de Felipe Tiago Gomes, desse modo o escrito de Joel Pontes é 

trazido como uma forma de tentar justificar a constante ausência dos 

nomes dos jovens que ao lado de Felipe Tiago Gomes fundaram a 

Campanha. 

O silenciamento é peça chave no processo de escrita 

institucional e de construção de uma memória oficial por parte de 

qualquer instituição e muitas relações de interesses estão ligadas a tais 

processos, pois os silêncios também falam os silêncios também 

significam, os silêncios comunicam e podem ser fundadores de 

sentidos e de memórias, pois quando se afirma A, escolhe-se por não 

dizer B, como afirma Enni Orlandi (2003, p.67):  

 
Entre as inúmeras possibilidades de formulação, os 
sujeitos dizem X e não Y, significando, produzindo 
em processos de identificação que aparecem como 
se estivessem referidos a sentidos que ali estão, 
enquanto produtos da relação evidente de palavras 
e coisas. Mas como dissemos, as palavras refletem 
sentidos de discursos já realizados, imaginados ou 
possíveis. É desse modo que a história se faz 
presente na linguagem.  

 

Em um exercício de constituição identitária e objetivando tecer 

subjetivações desejadas pela Campanha, escolhe-se exaltar a figura de 

Felipe Tiago Gomes como fundador, em detrimento da imagem dos 

outros fundadores, estando o escrito de Joel Pontes como um 

mecanismo de defesa de possíveis críticas relacionadas à 
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interpretação histórica da rede construída pela própria CNEC e seus 

órgãos administrativos. 

Joel Pontes expõe sua história, relata a fundação da Campanha 

de seu ponto de vista e apresenta uma justificativa para o destaque 

dado a Felipe Tiago Gomes em seu processo histórico, tendo em vista 

que segundo ele os demais jovens que acompanharam Felipe Tiago 

Gomes em sua epopeia aos poucos foram encontrando novos destinos 

profissionais e seguindo suas vidas, enquanto “Felipe Tiago não, ele 

casou-se com a CNEC” (COLETÂNEA CENECISTA, 1994). 

Ao fazer-se tal colocação não se pretende desmerecer a 

atuação de Felipe Tiago Gomes frente ao movimento cenecista, é 

impossível negar a história de uma campanha educacional que 

começou com um Ginásio improvisado funcionando no turno noturno 

na Cidade do Recife e que alcançou o número de mais de mil e 

duzentas escolas espalhadas em todos os estados da federação. 

Porém é necessário salientar que o processo de escrita e de 

construção da interpretação histórica por parte da instituição é 

diverso daquele que desenvolve o trabalho de pesquisa e 

interpretação historiográfica. Como afirma Flávia Werle (2017, p.72): 

“A História escrita pelo pesquisador não tem a mesma perspectiva da 

história escrita pela própria instituição e seus agentes – docentes, 

gestores, membros da comunidade”. 

O Volume II é composto por 237 páginas, tal volume é aberto 

com o escrito de Alcides Vieira Carneiro, Discurso em 14 Tempos, 



- 72 -  

organizado por Sebastião Garcia, tal escrito consiste na aglutinação de 

14 discursos proferidos por Alcides Carneiro no período em que esteve 

à frente da presidência da CNEC Nacional de 1973-1976, discursos 

esses que abordam desde a sua posse na presidência da Diretoria 

Nacional da CNEC no dia 29 de junho de 1973, como também em 

homenagens a ex-diretores da CNEC, inaugurações de unidades 

escolares, e visitas de autoridades do governo militar a instituição no 

período em que esteve à frente da entidade. 

Alcides Carneiro que seguiu na carreira política, foi advogado, 

inspetor do Ensino Secundário do Rio de Janeiro, escritor, ministro do 

Supremo Tribunal Militar e no ano de seu falecimento era presidente 

da Diretoria Nacional da CNEC, logo como uma homenagem póstuma, 

Sebastião Garcia resolveu inserir os discursos de Alcides Carneiro na 

publicação de 1994, segundo Venerando de Freitas Borges, em 

prefácio a publicação tais discursos: “compõem este florilégio, são 

repositórios de preciosos ensinamentos e magníficas lições de 

civismo”. (COLETÂNEA CENECISTA, 1994, p.214)  

Nos escritos de Alcides estão à defesa dos ideais de trabalho, 

patriotismo, civismo e defesa da família, valores ardorosamente 

defendidos pela CNEC em sua aproximação política e ideológica dos 

diversos governos que circundaram sua história, dado que Alcides 

Vieira Carneiro não foi à única personalidade pública a exercer cargos 

de direção na instituição. Dado que o período da ditadura civil-militar 

(1964-1985) foi um dos períodos onde a Campanha Nacional de 
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Escolas da Comunidade mais recebeu emendas orçamentárias e 

repasses para sua ampliação e consolidação nos diversos Estados da 

Federação.  

O segundo volume tem continuidade com os escritos de João 

Calisto de Medeiros O Aluno Cenecista: Soldado da CNEC, semelhante 

ao que Dulce de Oliveira Vermelho desenvolveu em ABC do 

Cenegismo, Medeiros apresentou um manual de conduta para o aluno 

cenecista, preceitos a serem incutidos e praticados por todos os alunos 

que habitam as unidades educacionais da Rede, como também para 

seus professores, que tiveram nessas páginas um auxiliar didático de 

saberes e conhecimentos ligados a CNEC e que todo “bom aluno” 

deveria dominar.  

Os alunos deveriam saber os “nomes imortais” que fizeram a 

instituição, saber que “a pátria tudo se dá” e como deveria se portar 

um bom aluno cenecista, também apresentando os modelos daqueles 

alunos e professores que não seguiam a cartilha da Rede e deturpavam 

seus ideais, exemplos esses, a não serem seguidos. O livro foi 

publicado originalmente em 1980, quando João Calisto de Medeiros 

exercia o cargo de superintende estadual da CNEC no Paraná.  

João Calisto de Medeiros apresentou os princípios básicos de 

composição da Campanha, seu organograma e sua filosofia. Através 

da produção de uma escrita oficial a CNEC almejou tecer dados corpos 

e personalidades, disciplinar suas comunidades escolares, queria 
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trazer a visibilidade seus ideias e conceitos, entendendo que de acordo 

com Renato Cordeiro Gomes (1996, p.75):  

 
trazer a visibilidade é, simplesmente, mostrar o 
mundo do ponto em que ele deve ser visto pela 
determinação do visível, por si mesmo, já é 
disciplinar a educação a visão pela determinação 
do visível.  
 

A CNEC almejava através da reprodução desses escritos na 

Coletânea moldar práticas, docilizar gestos, fazer visível seu discurso. 

A terceira obra a integrar o Volume II da Coletânea é o escrito 

Caminhada Cenecista de Dimas Guedes Patriota, que foi professor do 

Centro Educacional Nossa Senhora de Brotas em Tabuleiro do Norte 

Ceará e presidente do Setor Local da Campanha naquele município, 

em 1976 Dimas recebeu através do Superintendente Estadual da CNEC 

no Ceará, o professor Lúcio Melo, o convite para que compusesse uma 

obra em versus que retratasse a história de 33 anos da Campanha no 

Brasil até então, e de 16 anos no Ceará.  

Dimas que se tratava de um poeta popular, escreveu a história 

da CNEC em versus, que por sua vez foi distribuída pela administração 

estadual da CNEC naquele estado, em todas as unidades da Rede, 

como uma forma de que a comunidade escolar Cenecista no Ceará 

apresentasse um maior interesse pela história da instituição.  

Em 1988, Lúcio Melo, quando a CNEC completava 45 anos 

pediu ao professor Raimundo Ferreira dos Santos, que lecionava no 

Centro Educacional Luzardo Viana em Caucaia, e também era poeta 
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popular para que desse continuidade aos escritos de Dimas, surgindo 

assim, Caminhada Cenecista parte II, escrita por dois professores, 

poetas populares que atuaram na Rede Cenecista no Ceará e que em 

tese defendiam a CNEC como um modelo de escola a ser seguido em 

todo o país.  

Havia o interesse da organização da Coletânea que a história 

da instituição fosse contada através de inúmeras linguagens, e a 

poesia popular também foi uma alternativa recorrida para atingir seus 

objetivos na construção de uma história homogênea que afastasse 

qualquer mácula sobre a imagem da Campanha Nacional de Escolas da 

Comunidade. 

A partir da Coletânea Cenecista foi possível analisar o discurso 

vinculado pela Rede e sobre a Rede, como também a ressonância de 

seu debate no interior da instituição que culminou com a publicação 

desses diversos escritos e sua republicação coletiva em 1994.  

Como coloca Carlos Henrique Carvalho et al (2002, p.75): a 

analise dos escritos oficiais de uma instituição escolar atuam no 

sentido de permitir ao pesquisador estudar o pensamento pedagógico 

de um determinado setor ou grupo social a partir da análise do 

discurso veiculado e a ressonância dos temas por ela debatidos. Dado 

que pela Coletânea a CNEC colocava como finalidade defender e 

divulgar seu pensamento pedagógico, e doutrinar, dado que a 

Coletânea foi tratada como Bíblia do Cenecismo, sua comunidade 

escolar. 
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A quarta e última parte do Volume II da Coletânea, consiste no 

escrito de Evaldo Gonçalves de Queiroz, Sonho de Estudante: Lição de 

Eternidade, Evaldo Gonçalves de Queiroz foi deputado federal pela 

Paraíba, como também deputado estadual, durante sua atuação 

pública, consolidou base política na Cidade de Picuí, terra natal do 

fundador da Rede, como também em municípios das Regiões do Cariri 

e Seridó paraibano, desse modo, Evaldo Gonçalves foi um dos políticos 

mais atuantes no sentido de legislar em favor de emendas que 

fomentassem os trabalhos da CNEC em nível estadual como também 

nacional. 

Em 1981, por ocasião das comemorações dos 38 anos de 

funcionamento da Campanha Nacional de Escolas da Comunidade, 

Evaldo Gonçalves convocou uma Sessão Extraordinária e Especial, em 

homenagem à CNEC, como também à pessoa de seu fundador o 

professor Felipe Tiago Gomes.  

Em seu discurso, Evaldo Gonçalves buscou traçar um 

retrospecto da história da Campanha, desde seus primeiros passos no 

Recife, até sua expansão pelo país, o então deputado se referia aos 

fundadores do movimento como heróis de uma epopeia, também 

defendendo as ligações da CNEC com o poder público, desse modo os 

escritos de Evaldo Gonçalves também foram incorporados a Coletânea 

organizada e publicada no ano de 1994. A CNEC procurava assim, 

provas, sinais que reafirmassem sua história e contribuíssem para a 

construção de uma história linear da instituição, sem maiores 
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problematizações ou reflexões, se tratavam, de escritos laudatórios e 

apologéticos da mesma. 

O Terceiro Volume da Coletânea foi composto por duas obras, 

CNEC – Um estudo histórico do professor Ivanildo Coelho de Holanda 

e O Predestinado de Sebastião Garcia. O Livro de Holanda, publicado 

pela primeira vez, em 1981 se baseia em sua pesquisa de mestrado 

apresentada ao Departamento de Educação da Fundação Getúlio 

Vargas na área de Administração de Sistemas Educacionais, e que foi 

publicado pela Editora da UFPB em 1981. Ivanildo Coelho de Holanda, 

conheceu a Campanha ao exercer durante dez anos o cargo de 

administrador escolar da Unidade Educacional da Rede, no município 

de Taquaritinga do Norte, interior de Pernambuco. 

CNEC – Um Estudo Histórico trata-se de um dos primeiros 

escritos acadêmicos ligados a história da instituição e o único de 

caráter acadêmico a integrar a Coletânea publicada em 1994. O livro 

se baseia na construção de uma interpretação da história da Rede a 

partir do olhar local nascido em uma unidade escolar da CNEC que 

funcionava no interior de Pernambuco. Desse modo, em sua primeira 

parte o livro apresenta antecedentes que levaram a criação da CNEC, 

como também apresentando seu processo evolutivo e as diversas 

mudanças sofridas pela instituição até a LDB de 1971, Lei 5692/71 e 

no período posterior a publicação de tal Lei. 

Na terceira e quarta partes do livro, Holanda demonstrou como 

a CNEC promoveu uma reforma em sua estrutura administrativa 
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visando adequar sua estrutura a política educacional do regime civil 

militar, Holanda se dedica a apresentar como a LBD de 1971 

proporcionou mudanças nos campos de atuação da CNEC que passou 

a se dedicar, por exemplo, ao desenvolvimento do Ensino Técnico.  

O livro é concluído com a apresentação da organização 

administrativa da CNEC e de suas fontes de recursos. O livro de 

Holanda, mesmo se tratando de um escrito acadêmico, em parte 

contribuiu para a perpetuação de dados discursos associados à CNEC 

e o legado heroico da instituição, não havendo maiores 

problematizações de tal caráter em sua obra.  

O Terceiro Volume da Coletânea é concluído com o escrito de 

Sebastião Garcia, O Predestinado, organizado e publicado para 

integrar os volumes lançados pela Rede em 1994. Sebastião Garcia, 

como já se falou anteriormente foi ex-aluno e como também 

trabalhou na CNEC da década de 1960 aos anos de 1990, passando por 

diversas funções dentre do quadro administrativo da Rede, até galgar 

o cargo de Secretário Geral da Instituição.  

Em 1966 Garcia saiu de seu município natal, Caratinga em 

Minas Gerais e se dirigiu para o Rio de Janeiro com o sonho de tornar-

se Jornalista, na capital carioca conheceu Felipe Tiago Gomes e pode 

continuar seus estudos na Escola Horácio Picarelle no subúrbio do Rio 

como também recebeu o convite de Felipe Tiago Gomes, para 

trabalhar na instituição.  
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A obra de Garcia, não se trata de um escrito sobre a história da 

CNEC propriamente, mas sim, de um trabalho de investigação 

desenvolvido por Garcia, na realização de várias entrevistas com 

pessoas que participaram e que conviveram com Felipe Tiago Gomes, 

durante sua infância no Sítio Barra do Pedro na cidade de Picuí/PB, 

como também em sua juventude, logo o escrito de Garcia se configura 

em uma narrativa biográfica da figura do fundador da Campanha 

Nacional de Escolas da Comunidade, buscando reforçar alguns 

preceitos que atribuíam ao fundador à imagem de “um idealista fora 

de série”, “um homem justo”, “menino sonhador”, “professor e 

amigo”. 

Sebastião Garcia, através de O Predestinado, elabora um status 

para Felipe Tiago Gomes dentro da instituição, status esse que visa 

engendrar todo um discurso, pela instituição já defendido, em seu 

processo de seleção, organização e publicação da Coletânea por 

ocasião das comemorações dos cinquenta anos da Campanha em 

1994. Desse modo, é necessário salientar como afirma Michel Foucault 

(1992, p.12):  

 
a biografia não é um meio de unir a vida e a obra, 
mas um discurso sobre a vida/morte que ocupa um 
certo espaço entre o logos e o drama, a biografia 
procura dominar esta relação apresentando como 
sujeito absoluto o que é apenas um sujeito 
possível.  
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A ambição da Campanha Nacional de Escolas da Comunidade 

cercava a ânsia da constituição de uma história absoluta, seus escritos 

institucionais vangloriavam e teciam homenagens à figura de seu 

fundador, a CNEC pretendia que através da leitura da Coletânea 

Cenecista, seus possíveis leitores tivessem acesso à essência e a 

verdade inconteste da instituição. A CNEC escrevia para lembrar, como 

desejava ser lembrada e reverenciada em sua história, como também 

escrevia para esquecer, buscando apagar as possíveis imagens que do 

ponto de vista de seus administradores maculassem sua imagem 

gloriosa. 

Assim como a Coletânea foi aberta com os escritos de Felipe 

Tiago Gomes, o quarto e último volume da Coletânea foi encerrado 

com a obra A Força de Um Ideal também do fundador da instituição. 

Em tal livro, publicado originalmente em 1986, Felipe Tiago Gomes 

apresenta uma seleção de 17 discursos frutos de sessões solenes, nas 

quais recebeu títulos de cidadania de 16 estados e do município de 

Campina Grande, em tais discursos encontra-se a fala de 

personalidades políticas que através de sua atuação proporcionaram 

a difusão da CNEC pelos estados da Federação.  

Segundo o Fundador, através do escrito:  

 
quis consignar neste livro os pronunciamentos, 
também, de pessoas que investidas 
temporariamente do poder de autoridade, 
reconheceram os méritos da filosofia cenecista 
(COLETÂNEA CENECISTA, 1994, p.704). 
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Em A Força de Um Ideal a Rede busca reforçar sua imagem 

enquanto um movimento apartidário, que aglutinou ao reder de sua 

filosofia as mais diversas expressões políticas, trazendo a imagem de 

Felipe Tiago Gomes como conciliador, ao mesmo tempo em que eleva 

os nomes das personalidades políticas que teceram elos entre a CNEC 

e o Estado, criticando aqueles políticos e demais personalidades 

públicas que teriam agido com indiferença e não teria reconhecido o 

“verdadeiro valor da Rede”, feita essa apresentação da Coletânea 

Cenecista com algumas problemáticas gerais, é necessário continuar a 

caminhada, pois pensar a criação e a organização da CNEC, pode 

também contribuir na reflexão sobre os desafios que a educação, 

principalmente a educação pública, enfrenta hoje.  

 

Considerações Finais 

A Campanha Nacional de Escolas da Comunidade, se entregou 

a um exercício de escrita institucional que visou forjar identidades, 

elaborar subjetividades, como toda instituição a Campanha buscou a 

partir da publicação da Coletânea reafirmar a sua história, edificar os 

símbolos imagéticos através dos quais buscou consolidar suas 

atividades durante todo o século XX. Seus valores, concepções 

filosóficas que atuaram como pano de fundo para legitimação de suas 

ações enquanto uma Rede de Escolas que a partir de meados do século 

XX buscou, sob a batuta de Felipe Tiago Gomes, democratizar o Ensino 
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Secundário e que acabou por se configurar enquanto uma via de 

privatição da educação, por se apresentar como escolas que eram 

mantidas pelas comunidades, mas que ao mesmo tempo dependiam 

de subsídios dos Governos para sua manutenção, adquirido assim, o 

status de uma via mais barata para investimento da Educação por 

parte das diferentes esferas administrativas do poder público. 

A Campanha Nacional de Escolas da Comunidade, esteve 

assim, ligada a gênese de movimentos que durante o século XX 

almejaram implementar reformas no Campo Educacional, através de 

sua atuação, os cenecistas defendiam que a Educação e o acesso as 

escolas por parte de todos aqueles que por ventura não tivesses 

acesso a essas era a solução para os problemas que o país enfrentava. 

A Escola deveria fabricas cidadãos comprometidos com os valores da 

pátria e da família. Observar o percurso percorrido pela CNEC e a 

difusão da Rede por todo país, os marcos apresentados de sua história 

na Coletânea Cenecista, como também os seus silêncios, pode nos 

ajudar a refletirmos sobre as vias que tem sido traçadas para 

pensarmos a educação nos dias hoje e as possíveis soluções para seus 

problemas.  
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Aspectos da história da Educação Infantil no Brasil do Século 

XX 

 

Elizabeth Vieira Rodrigues de Sousa9 

 

Segundo Kuhlmann (2000), as primeiras instituições dedicadas 

às crianças pequenas no Brasil, fossem elas destinadas a crianças das 

camadas abastadas ou de famílias com poucos recursos financeiros, 

possuíam um projeto educacional. Contudo, o autor destaca que este 

projeto dependia da classe social. Para as crianças das classes 

populares, concepção formulada no início do século XX, previa-se um 

atendimento sem grandes investimentos financeiros. Configurou-se, 

assim, para as crianças das classes mais pobres, uma educação 

assistencialista que promovia, de acordo com Kuhlmann (2000), uma 

pedagogia da submissão, para a qual o atendimento à criança era 

entendido como uma dádiva, e não como um direito. A atenção à 

criança era vista como uma estratégia para reduzir conflitos sociais 

ocasionados pelas precárias condições de vida. 

Essa concepção assistencialista predominou no atendimento 

oferecido pelas instituições de Educação Infantil, relacionando-o à 

ideia de proteção, higiene e saúde. O atendimento era realizado por 

                                                           
9 Mestre em Educação e Docência- Promestre, UFMG. 
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órgãos do governo, vinculados à Saúde ou à Assistência Social ou, em 

menos proporção, por empresas que se propunham a atender os filhos 

das trabalhadoras e o faziam desde o berçário, como em São Paulo, 

em 1920. Kramer (2006) esclarece que a criação destas instituições foi 

constante, contudo, Saúde, Assistência e Educação não se articularam 

ao longo da história, e nenhuma destas esferas considerou-se 

responsável efetivamente pelo atendimento à criança. 

Além da diferença do atendimento de acordo com a classe 

social, Kuhlmann (2000) ressalta que houve direcionamentos 

diferentes também para o atendimento segundo a idade das crianças. 

Para aquelas de zero a três anos de idade, o atendimento vinculava-se 

aos órgãos de Saúde e de Assistência, cujas instituições eram 

denominadas creches. O atendimento das crianças de quatro a seis 

anos estava ligado ao sistema educacional, sendo as crianças 

atendidas nos Jardins de Infância, inspirados pela pedagogia de 

Fröebel10. Estes atendimentos cresceram de forma lenta, tiveram 

                                                           
10Friedrich Wilhelm August Fröebel, nascido em 21 de abril de 1782, foi um pedagogo 
alemão que fundou o primeiro jardim de infância. Fröebel ressalta a importância do 
exercício da cooperação e da ajuda mútua na prática educativa com crianças; 
atividades impulsivas e instintivas como fontes primárias das atividades educativas 
e a valorização das atividades espontâneas – jogos, dramatizações e movimentos 
livres como base da ação educativa. Para este teórico, a Educação Infantil não visa à 
produção de conhecimento, mas à promoção do desenvolvimento. Nesta 
perspectiva, a criança deve inserir na vida que a rodeia no presente contrapondo-se 
à ideia de educação como preparação para um estado futuro e a ideia de que a vida 
em que a criança deve ser inserida é a vida do adulto. Assim, são extremamente 
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nomenclaturas diferentes (creche, maternal, jardim de infância, pré-

escola) e aos poucos se modificaram. Na trajetória histórica da 

Educação Infantil, no Brasil, é possível constatar que esta lentidão no 

processo de expansão persistiu até meados dos anos 70, quando, 

tendo como contexto histórico o Regime Militar, a Educação Infantil 

brasileira passa a vivenciar profundas transformações. 

Naquele momento, o governo brasileiro não podia mais 

desconsiderar a camada mais pobre frente ao desenvolvimento que o 

país passava a vivenciar com o Milagre Econômico. O fracasso escolar 

das crianças oriundas das camadas populares no Primeiro Grau não 

seria condizente com o desenvolvimento do país. 

Para sanar as questões relacionadas a este fracasso, atribuindo 

supostamente às “deficiências” de origem cultural e à “inexperiência” 

das crianças, seria preciso criar estratégias e políticas compensatórias, 

desde os primeiros anos de escolarização, acreditando que assim 

ocorreria uma democratização do ensino. Essa política ficou conhecida 

como Educação Compensatória (KRAMER,1982) 

A Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e 

Cultura (Unesco), o Fundo das Nações Unidas para Infância (Unicef) e 

                                                           
importantes as atividades individuais que aproximam a criança de situações e 
ocupações típicas da sociedade em que está inserida e da qual deve participar com 
sua criatividade e produção. 
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a Organização Mundial da Saúde (OMS) influenciavam nas políticas 

sociais dos países pobres, exigindo que essas fossem de baixo custo. 

O Unicef, inicialmente, envolveu-se em projetos educacionais 

e, posteriormente, passou a se ocupar da criança como um todo 

voltando sua atenção para a educação pré-escolar. Em 1965, este 

órgão promoveu a Conferência Latino-Americana sobre a Infância e a 

Juventude no Desenvolvimento Nacional, já trazendo a ideia de 

simplificar as exigências básicas para uma instituição educacional e 

implantar um modelo de baixo custo, apoiado na ideologia do 

desenvolvimento da comunidade, que influenciou a elaboração do 

Plano de Assistência do Pré-escolar, do Departamento Nacional da 

Criança – DNCr – de 1967. 

As orientações que guiaram as propostas de pré-escola de 

massa, elaboradas pelo Ministério da Educação e Cultura – MEC – 

formuladas durante a década de 70 e 80, encontram-se nesse Plano 

de Assistência do Pré-escolar. Trata-se de uma política de assistência 

ao pré-escolar que não possuía recursos orçamentários específicos e 

se apoiava no trabalho voluntário, na cessão de espaços, baseando-se 

na participação comunitária. 

É sob esta influência que a educação da criança pequena 

começa a receber a atenção do poder público. Ações, programas e 

projetos que marcaram o processo de expansão da pré-escola indicam, 
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de acordo com Rosemberg (1992), a opção dos órgãos governamentais 

por programas de cunho compensátorio e de massas. Assim, em 1974, 

há a publicação do parecer n. 2.018/74, do Conselho Federal de 

Educação (CFE); a criação, em 1978, do Serviço de Educação Pré-

escolar (Sepre) subordinado ao MEC, transformado, no ano seguinte, 

em Coordenadoria de Educação Pré-Escolar ( Coepre); a publicação do 

Programa Educação Pré-Escolar: Uma Nova Perspectiva, em 1975; a 

realização do Primeiro Encontro de Coordenadores de Educação Pré-

Escolar, em Brasília, nesse mesmo ano, e a implantação do projeto 

Casulo, em 1977, pela Legião Brasileira de Assistência – LBA. 

A proposta do MEC de 1975 tornou-se o modelo nacional de 

atenção ao pré-escolar até a Nova República, inspirando, por meio dos 

ideais difundidos, a criação do projeto Casulo, primeiro programa 

brasileiro de Educação Infantil de massa desenvolvido pela LBA.  

 
Apesar de ter formulado um programa nacional de 
educação pré-escolar de massa, não foi o MEC que 
conseguiu implantá-lo na década de 70, mas sim a 
LBA, através do Projeto Casulo. Lançado em 1977 o 
projeto rapidamente se expandiu, ultrapassando a 
meta prefixada de atender 70 mil crianças no ano 
de implantação. Apesar de autodenominar-se 
Creche Casulo, o modelo mais se aproxima da pré-
escola, pois oferece vagas predominantemente em 
meio período ( quatro horas), principalmente para 
crianças a partir dos 4 anos. Atuando de forma 
indireta, repassando recursos a instituições 
privadas e prefeituras, a LBA conseguiu implantar 
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um programa nacional antes do MEC. ( 
ROSEMBERG, 1992, p. 26) 
 

Este projeto fazia parte das estratégias de combate à pobreza 

que era vista como uma ameaça à integração nacional. Iniciou-se em 

1977 e tornou-se, em 1981, o principal projeto da LBA. Era realizado 

com recursos das comunidades, em espaços ociosos e com pessoas 

sem formação específica e atuavam em condições precárias. A LBA 

atuava de forma indireta, passando recursos para instituições privadas 

e prefeituras. Contudo, eram poucos recursos, que cada vez mais 

tinham que ser divididos para o atendimento de um número maior de 

crianças. 

A partir dos anos 80, muitas críticas eram feitas a esse modelo, 

que considerava a educação pré-escolar como solução para os 

problemas das crianças pobres e, portanto, como estratégia para 

recuperar déficits cognitivos, afetivos e sociais. Estas críticas 

direcionavam-se para o fato de que estes programas, com esta 

perspectiva, em vez de beneficiarem as crianças pobres, estavam 

marginalizando-as e discriminando-as. As várias manifestações 

isoladas foram ganhando força até se tornarem expressão dos 

movimentos sociais, como, por exemplo, o Movimento de Luta por 

Creches – MLPC–, criado oficialmente em 1979. Tratava-se de um 

movimento social composto por grupos políticos que se opunham à 
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Ditadura Militar. As reivindicações incorporadas pelo MLPC, de acordo 

com Kulhmann (2000), faziam parte do processo de redemocratização 

do Brasil. 

Para responder a estas críticas houve alterações das propostas 

do MEC por meio do Programa Nacional de Educação Pré-Escolar, 

1981, que estabelecia as diretrizes, prioridades, metas, estratégias e 

um plano de ação voltado para as crianças em idade pré-escolar. De 

acordo com essas diretrizes, a função da pré-escola não seria preparar 

para a escolarização posterior, mas sim possibilitar o desenvolvimento 

global e harmônico da criança, respeitando suas características físicas 

e biológicas, de acordo com sua idade, cultura e comunidade. Isto 

ajudaria a superar os problemas da falta de recursos da família, 

contribuindo para que as crianças apresentassem melhor resultado na 

escola. Várias críticas foram feitas ao Programa Nacional de Educação 

Pré-escolar. A função compensatória era substituída por uma função 

de “curar males sociais”, deixando de fora a discussão do que seria 

uma educação capaz de contribuir de fato para o processo educativo 

da criança. 

Somente na década de 80, o MEC passa a ter ações mais 

incisivas na educação pré-escolar. Em 1981, o Movimento Brasileiro de 

Alfabetização (Mobral), instituição voltada para alfabetização e 

educação continuada de adolescentes e adultos, passou a integrar o 
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Programa Nacional de Educação Pré-escolar. O Programa Nacional de 

Educação Pré-escolar do Mobral expandiu-se, tornando-se 

responsável, em 1982, por 50% do atendimento pré-escolar na rede 

pública. Após sua extinção, em 1985, o programa foi transferido para 

a Secretaria de Ensino de 1º e 2º graus do MEC. Dois anos depois, para 

a Secretaria de Educação Básica do MEC (SEB/MEC), que manteve as 

metas estabelecendo convênios com as prefeituras para continuar o 

atendimento. 

Além desse programa, outros foram considerados importantes 

para a década de 1980: O Programa de Capacitação de Professoras de 

Educação Pré-escolar (Proepre), o programa Zero a Seis, o Primeiro 

Mundo, produzido pela fundação Roberto Marinho em convênio com 

o MEC, que abordava assuntos de cuidados e a educação da criança; o 

programa Primeiro a Criança, em 1986, que era restrito à assistência e 

à alimentação, sob a responsabilidade da LBA. 

A educação de zero a seis anos começou a ser reconhecida e 

ampliada. Alguns fatores impulsionaram a crescente demanda da 

população pelo atendimento educacional da criança pequena como:– 

mudanças no modelo econômico brasileiro que demandava mão de 

obra qualificada;– a busca da creche e pré-escola pelos pais como uma 

alternativa para minimizar a carência de alimentação surgida pela crise 

de desemprego;– o aumento da participação da mulher no mercado 
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de trabalho;– o reconhecimento pela sociedade da importância das 

primeiras experiências para o desenvolvimento da criança; e a 

colaboração de estudos científicos de várias áreas do conhecimento, 

mostrando que as crianças, nos primeiros anos de vida, passam por 

processo rico de crescimento cognitivo e emocional. 

Por outro lado, os movimentos socialistas e feministas, na 

segunda metade da década de 70 e início da década de 80, 

impulsionavam a maior inserção de mulheres no mercado de trabalho, 

trazendo, cada vez mais, a necessidade de equipamentos que 

atendessem seus filhos. Surgia, deste modo, uma outra dimensão para 

a necessidade da educação, que se vinculava à forma de garantir às 

mães o direito ao trabalho. “A luta pela pré-escola pública, 

democrática e popular se confundia com a luta pela transformação 

política e social mais ampla” (KUHLMANN, 2000, p.11).  

Outro fator importante é que a incorporação das mulheres da 

classe média ao setor trabalhista fez com que também passassem a 

demandar as instituições educacionais para os seus filhos. 

Consequentemente, a visão de atendimento educacional deixava de 

ser exclusividade para as classes pobres, dando lugar a novas formas 

de pensar a Educação Infantil.  

Ao longo dos anos seguintes, os discursos sobre a necessidade 

de instituições educacionais que atendessem às crianças pequenas se 
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diversificaram. A luta deixou de ser exclusivamente das mães que 

precisavam trabalhar, passando a ser uma luta pelo direito da criança 

de zero a seis anos a uma educação de qualidade. 

Em resposta às reivindicações dos movimentos sociais e à 

crescente necessidade de atender aos direitos das crianças, 

ressaltados por intelectuais e militantes, a educação de zero a seis 

anos, em 1988, com a promulgação da Constituição Federal, passa a 

assumir um caráter educacional para todos, independentemente de 

sua classe social.  

 
Na Constituição Federal de 1988, a educação das 
crianças de 0 a 6 anos, concebida, muitas vezes, 
como amparo e assistência, passou a figurar como 
direito do cidadão e dever do Estado, numa 
perspectiva educacional, em resposta aos 
movimentos sociais em defesa dos direitos das 
crianças. Nesse contexto, a proteção integral às 
crianças deve ser assegurada, com absoluta 
prioridade, pela família, pela sociedade e pelo 
poder público. (POLITICA NACIONAL DA 
EDUCAÇÃO INFANTIL, 2005, p.9) 

 

 Os direitos atribuídos às crianças pela Constituição Federal de 

1988 vão ser reafirmados pouco depois pelo Estatuto da Criança e do 

Adolescente, em 1990, e, alguns anos mais tarde, pela Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação, em 1996 (LDB/9394/96), que atribuiu à Educação 

Infantil o status de primeira etapa da educação básica. Este foi outro 
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momento bastante significativo para a superação do caráter de 

atendimento assistencialista ou compensatório para as crianças de 

zero a seis anos e a afirmação da ideia de Educação como um direito 

para todas elas. A Educação Infantil passou a ser vista como essencial 

para atender às especificidades do desenvolvimento das crianças, 

reforçando o caráter educacional. Tal concepção, embora não tenha 

se materializado em todo contexto social brasileiro de forma a superar 

completamente a visão assistencialista na educação destinada às 

camadas populares, trouxe avanços significativos com a incorporação 

da Educação Infantil ao Sistema Educacional. 

A partir dessas mudanças consagradas na legislação, novas 

demandas tornaram-se evidentes, dentre as quais Kramer (2006) 

aponta: a formulação de políticas de formação de profissionais, as 

orientações curriculares, a definição de critérios de qualidade, a 

discussão sobre a concepção de infância e de direito da criança, a 

ampliação da oferta com qualidade, o debate sobre o financiamento 

com a inclusão das creches e pré-escolas no Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação (Fundeb), a articulação de políticas de 

Educação Infantil com políticas sociais, as formas de estruturação da 

Educação Infantil no âmbito da educação básica e sua articulação com 
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o Ensino Fundamental, a organização escolar e da Educação Infantil 

em diferentes contextos municipais e diferentes formas de avaliações.  

O conhecimento científico, a arte e a vida cotidiana fazem parte 

da Educação entendida como prática social. Sendo a criança sujeito da 

história e da cultura, ela tem direito de se inserir nesta prática e 

vivenciar os bens que nela estão incluídos, de forma completa, sem 

fragmentações. Considerar a criança a partir desta perspectiva 

significa proporcionar-lhe participar da experiência cultural que, para 

Kramer (2006), é o que articula a Educação Infantil ao Ensino 

Fundamental. Uma das formas de proporcionar esta participação é 

garantir às crianças o direito de apropriar-se da linguagem escrita 

como um bem cultural. Como ressalta Baptista (2013a), publicações 

acadêmicas (Kramer, 2010; Baptista, 2010; Brandão e Rosa, 2010; 

Baptista, 2011) vêm discutindo a temática da alfabetização e do 

letramento na Educação Infantil, no contexto atual, no qual a 

Educação Infantil parece assumir um papel de destaque no ensino e 

na aprendizagem da linguagem escrita.  
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Coletânea obras: diálogo entre educação e filosofia na obra 

de Erasmo Pilotto (1973-1976) 

 

Rossano Silva11 

 

O presente trabalho buscou analisar a estratégia de 

sistematização da obra do intelectual paranaense Erasmo Pilotto 

(1910-1992), através da publicação de uma série intitulada Obras. A 

trajetória intelectual de Pilotto e suas contribuições para a educação 

paranaense foram objetos de nossa investigação (SILVA, 2009 e 2014), 

que procurou traçar as relações estabelecidas pelo intelectual em 

diferentes campos de atuação. 

Para tal fim a pesquisa se valeu do aporte teorico das 

constribuições de Bourdieu em sua teória praxiológica e o conceito de 

trajetória. A teoria praxiológica de Bourdieu (1996a e 2004) é uma 

concepção teórica que associa campo, habitus e capital, resultando 

numa determinada prática associada a uma análise do mundo social 

que rompe com a abordagem da fenomenologia e do objetivismo. O 

campo como elemento constituinte da sociedade pode ser 

interpretado como aquilo que é oferecido como possibilidade ao 

indivíduo, que, por seu turno, conforme a quantidade de “capital” 

                                                           
11 Doutor em Educação, UFPR. 
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disponível, pode assumir ou não posições de poder e prestígio nas 

diferentes esferas de atuação.  

No texto A ilusão biográfica, Bourdieu refletiu sobre os 

problemas da narrativa da história de vida, especialmente sobre a 

tendência da biografia e da autobiografia para criar um texto coerente, 

transformando a vida em uma série lógica de acontecimentos. O autor 

chama a atenção para a maneira como o indivíduo bipartido em 

indivíduo concreto e indivíduo construído escapa dessa noção 

tradicional de escrita histórica. Como forma de superação dessa 

perspectiva, propõe a noção de trajetória como uma forma possível de 

conciliar a análise da vida, enquanto uma trajetória seguida pelo 

indivíduo concreto e construído. A trajetória coloca-se como “uma 

série de posições sucessivamente ocupadas por um agente (ou mesmo 

um grupo) num espaço que é ele próprio um devir, estando sujeito a 

incessantes transformações” (2006b, p. 189). Nesse sentido, 

compreender uma trajetória é estabelecer os estados sucessivos dos 

campos nos quais o agente atuou, analisando conjuntamente as 

relações entre os outros agentes atuantes no campo.  

Pilotto foi um dos principais articuladores, no Paraná, do 

Movimento pela Escola Nova - MEN, sua atuação foi ampla e variada, 

traço comum aos intelectuais do período, que transitavam em diversos 

campos simultaneamente. No campo educacional, atuou na Escola de 

Professores (1933 a 1947), promovendo a divulgação de seu 
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pensamento ligado ao MEN e priorizando a cultura e a arte como 

princípios formadores do professor.  

No campo artístico e literário sua atuação iniciou-se em 1927, 

com a fundação do Centro de Cultura Filosófica, grupo interessado em 

debater a modernização das artes e da literatura em Curitiba. 

Participou ainda da fundação e criação da Sociedade de Cultura 

Artística Brasílio Itiberê, atuando com o grupo de intelectuais e artistas 

ligados à instituição em seus projetos, como o da realização de 

concertos populares de música, da criação do Salão Paranaense de 

Belas Artes e da fundação da Escola de Música e Belas Artes do Paraná 

– Embap. Sua inserção no campo literário e jornalístico ocorreu, no 

ínicio da década de 1940, com a participação no Grupo Editorial 

Renascimento do Paraná, no qual publicou seu primeiro livro 

intitulado Emiliano (1944). Participou na imprensa nos publicando 

crônicas e críticas de arte, e também na revista Joaquim, na qual, além 

de publicar ensaios e entrevistas com artistas, atuou como diretor. 

Sua relação com o campo político se deu desde inicio de sua 

atividade docente, e pode ser evidenciada pelos cargos de indicação 

conquistados durante sua carreira, bem como com sua indicação, para 

assumir a Secretaria de Estado da Educação e da Cultura – SEEC (1949-

1951), no governo de Moysés Lupion. Nessa posição, Pilotto pode 

confrontar suas metodologias e concepções educacionais formuladas 

com a realidade das escolas isoladas do interior do estado.  
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Após a saída da SEEC, Pilotto inicia sua ação fora da esfera 

pública, ou melhor, tangenciando essa esfera, pois, muitas das ações 

posteriores à SEEC, apesar de anunciadas como autônomas, 

apresentam incentivos governamentais. Outro ponto de tangência 

com a esfera pública está no fato de que suas ações e parte de suas 

obras se dedicaram a discutir a educação pública estatal, repensando 

os sistemas de ensino tanto no contexto nacional como no latino-

americano. 

Outra estratégia utilizada pelo intelectual foi o investimento na 

publicação de seu pensamento pedagógico e filosófico. A partir da 

década de 1950, Pilotto inicia a publicação da maioria de suas obras. 

Publicou 29 obras, desconsiderando as reedições, entre as décadas de 

1940 e 1980, distribuídas da seguinte forma: Década de 1940 – quatro 

obras; Década de 1950 – seis obras; Década de 1960 – dez obras; 

Década de 1970 – quatro obras; e Década de 1980 – cinco obras. Ao 

observar essa distribuição constatamos que a década de 1960 foi, em 

termos numéricos, a mais produtiva de Pilotto, bem como podemos 

concluir que foi após sua saída da SEEC, com sua transferência para o 

Tribunal de Contas que o intelectual realizou a maior parte de sua 

produção.  

Nas décadas de 1970 e 1980, Pilotto passa a concentrar sua 

estratégia de intervenção no campo educacional e artístico na 

publicação de suas obras, no final da década de 1960 percebe-se uma 

mudança no estilo das publicações de Pilotto que abandona as 
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considerações sobre a organização dos sistemas de ensino, investindo 

em obras que tratam de questões filosóficas, artísticas e educacionais, 

essas pensadas em uma perspectiva dialógica com a filosofia. 

 

A Coletânea Obras uma antologia  

No começo da década de 1970 Pilotto, inicia um grande projeto 

editorial de publicação da coletânea Obras. Esse projeto previa a 

publicação de alguns textos inéditos e a reedição de diversas obras do 

intelectual. No livro Obras I (1973), consta o plano geral da coletânea, 

que seria composta por cinco volumes, conforme descrito. Faremos a 

indicação entre chaves das datas originais das publicações: 

 
I volume: Pequenos ensaios [inédita]; Para um 
humanismo individualista [1968]; Temas da 
educação de nosso tempo [1954]; Direito à 
educação [1960]. II volume: Problemas de 
educação [1966]; Situações do desenvolvimento 
brasileiro e a educação [1959]; Problemas abertos 
no estudo de sistemas escolares para o Brasil 
[1958]; Organização e Metodologia do ensino na 1ª 
série primária [1964]. III volume: Que se exalte em 
cada mestre um sonho [1967]; Graal [1965]; Prática 
da escola serena [1946]; A educação é um direito 
de todos [1952]. IV volume: Emiliano [1944]; João 
Turin [1953]; De Bona [1968]; Dario Vellozo [1969]; 
Esboços e Fragmentos [inédita]; Esparsos [inédita]; 
Apontamentos do dia a dia [inédita]; Diário de 
Viagem [inédita]; Correspondência [inédita]. V 
volume: Projeto de lei orgânica da educação; Curso 
Primário: Programas Experimentais [1950]; Cursos 
Normais regionais: Instruções para sua organização 
e funcionamento [1950]; A educação no Paraná: 
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Síntese sobre o ensino público elementar e médio 
[1954]. (1973, p.1) 

 

Examinando o plano geral da coletânea percebe-se que o 

intuito de Pilotto era o de sistematizar sua obra tendo em vista que a 

maior parte dos textos seriam obras já publicadas. A coletânea traria 

uma verdadeira antologia de sua obra, explorando diversos momentos 

de sua trajetória, desde os primeiros livros publicados ainda no 

período de docência junto à Escola de Professores, a passagem pela 

SEEC, especialmente com a publicação do quinto volume que traria os 

projetos de lei, diretrizes e programas de sua gestão. Um ponto 

interessante é o aspecto autobiográfico que parece ter o quarto 

volume, pois além da série Estudos Paranaenses, os títulos sugerem 

que as publicações inéditas não seriam obras completas, mas sim 

notas pessoais, reflexões acerca da educação, da filosofia e também 

da vida do intelectual. 

A publicação da coletânea não seguiu o plano geral 

apresentado no primeiro volume. No segundo volume, publicado três 

anos depois, em 1976, embora tenha sido mantida a previsão dos 

cinco volumes, há uma reorganização dos títulos, com novidades que 

não estavam previstas no Plano geral. Conforme nota de 

esclarecimento (1976), o segundo volume da coletânea traz duas 

modificações. A primeira consistiu na incorporação de três trabalhos 

inéditos publicados no intervalo entre as duas edições das obras, quais 

sejam, Notas sobre Spinoza, Poeira do Quotidiano e Mallarmé (1ª 



- 108 -  

edição em 1973). A segunda foi a incorporação da segunda edição das 

obras Emiliano, Dario Vellozo: Cronologia, João Turin e Th. De Bona. 

Assim, pelo novo plano geral, a coletânea Obras, passa a ser 

organizada da seguinte forma: 

 
I volume: Pequenos ensaios [inédita]; Para um 
humanismo individualista [1968]; Temas da 
educação de nosso tempo [1954]; Direito à 
educação [1960]. II volume: Mallarmé [1973]; 
Notas sobre Spinoza [inédito]; Poeira do 
Quotidiano [inédito]; Estudos Paranaenses 
(Emiliano, Dario Vellozo, João Turin, Th. De Bona). 
III volume: Problemas de educação [1966]; 
Situações do desenvolvimento brasileiro e a 
educação [1959]; Problemas abertos no estudo de 
sistemas escolares para o Brasil [1958]; 
Organização e Metodologia do ensino na 1ª série 
primária [1964]. IV volume: Que se exalte em cada 
mestre um sonho [1967]; Graal [1965]; Prática da 
escola serena [1946]; A educação é um direito de 
todos [1952]. V volume: Projeto de lei orgânica da 
educação; Curso Primário: Programas 
Experimentais [1950]; Cursos Normais regionais: 
Instruções para sua organização e funcionamento 
[1950]; A educação no Paraná: Síntese sobre o 
ensino público elementar e médio [1954]. (1976, p. 
1) 

 

A comparação do segundo volume de Obras com o plano inicial 

da série permite aproximá-lo do quarto, no qual estão as obras da série 

Estudos Paranaenses. De fato, o texto inédito Poeira do Cotidiano 

centra-se em aspectos mais autobiográficos, como notas sobre 

educação, cultura, literatura e filosofia, bem como palestras e cartas.  
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Embora Pilotto tenha reorganizado o plano geral da coletânea, 

essa não foi concluída, sendo finalizada com o livro Obras II. Nos seus 

apontamentos autobiográficos e biográficos não encontramos 

comentários sobre os eventuais motivos que o levaram a deixar 

inconcluso seu projeto editorial. Vale notar que depois de Obras II, o 

intelectual ainda publicaria sete livros, dentre os quais outra coletânea 

de quatro volumes, intitulada de Apontamentos para uma pedagogia 

fundamental (1982 e 1984), o que indica que o intelectual continuava 

a investir na estratégia de publicação de suas obras. 

Sobre a publicação da coletânea Obras, as fontes não 

permitiram determinar se essas tiveram financiamento público ou se 

foram custeadas pelo próprio intelectual. Os dois volumes da 

coletânea foram impressos pela Imprimax LTDA. Sobre essa empresa, 

não foram encontradas informações suficientes para determinar se se 

tratava de uma gráfica ou editora. Realizando uma busca pelo sistema 

de acervo da Biblioteca Pública do Paraná, foram encontrados 32 

registros de livros editados pela empresa, datados entre os anos de 

1962 a 1985. Constam também obras patrocinadas por instituições, 

como a Federação das Associações de Farmácia e Bioquímica do Brasil 

e o Instituto de Engenharia do Paraná. Os títulos em sua maioria são 

obras de poesia, história, ciências e educação. 

Ao analisarmos os escritos publicados nos dois volumes da 

coletânea Obras, constatamos que Pilotto investe em publicar textos 

que tratam de aspectos mais gerais de seu pensamento filosófico e 
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pedagógico. Sua análise destoa da maioria das obras publicadas 

anteriormente, na medida em que não tem por foco a organização da 

escola e dos sistemas escolares, mas volta-se para teorias e teóricos 

da filosofia e da educação, além de abordar também questões de 

estética. 

No volume 1 da coletânea, os Pequenos Ensaios, Para um 

Humanismo Individualista e Temas da Educação de Nosso Tempo, 

trazem reflexões do autor sobre a filosofia e suas repercussões na 

educação. Não realizaremos uma análise exaustiva das interlocuções 

filosóficas de Pilotto, pois isso extrapolaria os objetivos de nossa 

investigação, e para a análise do texto Temas da Educação de Nosso 

Tempo, nos valeremos da investigação realizada por Vieira (2014) que 

busca a interlocução das concepções filosóficas de Pilotto com o 

campo educacional. 

No texto Pequenos Ensaios, Pilotto tece uma ampla discussão 

com diversas correntes filosóficas, dentre as quais se destacam 

correntes ocidentais como Ceticismo, Pirronismo, Empirismo, 

Racionalismo, Niilismo, Iluminismo e Liberalismo. Mas há também 

preocupação com textos de outras linhas, como os Bhagavad Gita, no 

qual explora o conceito de mônada imóvel e o controle do desejo, bem 

como com pensadores paranaenses. Pilotto traça uma narrativa 

teleológica que vai dos filósofos gregos até a década de 1960, 

explorando conceitos chave para sua teoria educacional. Essa obra não 

trata exclusivamente sobre educação, mas abrange um escopo mais 
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amplo, constituindo-se de certa forma como uma história da filosofia 

ou do pensamento humano.  

Através de uma análise das diversas correntes filosóficas, 

através de seus autores e debatedores, bem como nos exemplos 

trazidos para sua narrativa das obras de artistas como do pintor 

italiano Leonardo da Vinci e do poeta alemão Johann Christian 

Friedrich Hölderlin, Pilotto procura precisar os conceitos de alegria, 

autoeducação, disciplina e vontade. Além de tecer críticas ao processo 

de modernização, ele defende a educação pautada pelos conceitos 

acima citados como uma forma de superação da crise desse processo. 

Ele amadureceria suas teses a respeito até a década de 1960, com a 

distinção e oposição entre a revolução jovem e a revolução adulta. 

Para Pilotto a Revolução da Juventude iniciada na década de 

1960 precisaria amadurecer o processo de experimentação, pois, 

apesar de seus aspectos positivos, como a de comunhão grupal, 

experimentação interior, e a relação da vida com a cultura, poderia 

manter uma visão parcial de um “namoro sem compromisso com o 

exótico; em especial, exploração intelectiva” (PILOTTO, 1973, p. 128). 

No texto Poeira do Quotidiano (1976), em algumas passagens Pilotto 

relaciona a revolução cultural da juventude com a arte breve12. Por 

                                                           
12 Tipologia criada por Pilotto para diferenciar dois tipos de produção artística, a arte 
longa, na qual, a disciplina e genialidade seriam a base da criação artística e a arte 
breve caracterizada pela criatividade e expressividade. A primeira para o intelectual 
estaria mais distante pois precisaria de um amplo escopo cultural enquanto a 
segunda teria um caráter mais democrático, exploraremos a frente esses conceitos.  



- 112 -  

outro lado, o que o intelectual classifica como Revolução Adulta 

estaria sob o imperativo do método, seguindo os conceitos de 

Descartes. 

 
Enquanto revolução dos adultos, estamos de novo, 
num importante momento em que o homem faz 
seu reencontro com o método com o 
reconhecimento de que é fundamental saber, no 
plano do conhecimento é o método. Podemos 
dizer que isso pertence a duas ou três cousas que 
constituem o que se pode anunciar com o nome de 
sabedoria. “Há algo maior do que aumentar a soma 
dos conhecimentos humanos e é aumentar a 
própria potência do espírito humano”. Esse quase 
truísmo de Fouillée, que falava de Descartes, é 
justamente o sentido novo passo fundamental que 
o homem dá hoje com a análise de sistemas. E, na 
verdade estamos chegando a aplicações completas 
do método cartesiano. (PILOTTO, 1973, p. 135-136) 

 

Apesar do sinal positivo de sua análise, Pilotto reporta que essa 

revolução em seu princípio esteve a serviço de propósitos anti-

humanistas, acrescentando que estaria na superação dessa falha 

inicial um sentido de um pensamento que tivesse o homem como 

centro de interesse. Para o intelectual a saída estaria na unificação da 

revolução adulta, baseada no método, livre dos “resíduos” anti-

humanistas e da revolução da juventude quando esta tiver: 

 
[...] amadurecido as sua grande afirmações e se 
tiver purificado da angustia, do desespero e da 
revolta, e tiver evoluído para a alegria, e tiver em 
suas mãos o instrumental poderoso da nova 
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metodologia, etc., então terá condições de 
implantar, em medidas objetivas, concretas, 
progressivas, seguras, passo a passo, com firmeza, 
a revolução prometida da era do Aquarius, - o 
grande instrumento para servir a uma visão da vida 
que parta do reconhecimento do valor de cada ser 
humano, sua diferenciação à plenitude e a si 
mesmo. (PILOTTO, 1973, p. 142) 

 

Assim o texto de Pilotto, para além de oferecer um caminho 

para que homem alcance sua plenitude, busca refletir sobre os 

problemas materiais, que, segundo ele, apesar de “vivíssimos” seriam 

em si problemas da vontade e das ideias. Ele conclui seu percurso 

histórico/filosófico afirmando que a “função da cultura é dominar a 

vida” (PILOTTO, 1973, p. 146) e que a cultura, por seu turno viria da 

educação equilibrada, como na metáfora proposta pelo autor: 

 
[...] alcançar um ponto de equilíbrio entre a 
consciência de que a essência da vida é a alegria e 
a essência da alma o desejo, a disposição de 
construir a alegria com sensibilidade, de usar o 
desejo, para edificar, ao mesmo tempo em que 
alcança dominá-lo plenamente: uma distância em 
relação ao muno e nossa alta integração no mundo; 
uma educação espartana que se acomoda com 
uma educação ateniense (PILOTTO, 1973, p. 56, 
grifo nosso). 

 

A educação espartana e ateniense representaria para Pilotto 

dois aspectos fundamentais de sua concepção educacional: a 

disciplina (espartana) e a cultura (ateniense) pontos esses 

fundamentais para o processo de autoeducação. 
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Ao realizar uma análise discursiva do texto Temas da Educação 

de Nosso Tempo, Vieira realiza a seguinte reflexão sobre a narrativa de 

Pilotto: 

 
A linguagem é direta e as sínteses são bem 
articuladas, contudo as conclusões não são rápidas 
e facilmente alcançadas. As ideias são exploradas, 
muitas vezes, sem uma clara definição sobre a 
concordância ou não do autor com aquela maneira 
de pensar. As teses principais das teorias 
pedagógicas e filosóficas são expostas e 
sintetizadas, porém, muitas, ficam em suspensão, 
ou melhor, sem uma definição clara do autor sobre 
a razão da interlocução com aquela teoria. Esse 
procedimento é utilizado, em regra, para os 
autores considerados por Pilotto como secundários 
ao debate, enquanto que aqueles representados 
como fundamentais são analisados e juízos de valor 
sobre suas ideias são claramente manifestados. 
Exemplos desse segundo grupo são: Shopenhauer, 
Nietzsche, Durkheim, Dewey e Gentile. O diálogo 
com Shopenhauer, Nietzsche e Heidegger, que são 
filósofos que não investiram na produção do 
pensamento pedagógico, causa inicialmente 
estranheza ao leitor, pois estes são incluídos na 
análise sem a exposição clara das razões que 
levaram Pilotto a incorporá-los ao exame dos fins 
da educação. O sentido dessas inclusões não é 
possibilitado sem uma meditação cuidadosa por 
parte do leitor. Fica a impressão de que Pilotto não 
somente teoriza a pedagogia, mas também exige 
um leitor que não seja passivo e, assim, se envolva 
na meditação filosófica e metodológica. Podemos 
especular que os Temas foram pensados para uma 
plateia com formação pedagógica e filosófica e que 
entendesse que na teoria da educação não existem 
respostas fáceis e rápidas. (VIEIRA, 2014, p. 16 
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Para o autor Pilotto procura, através de uma ampla gama de 

interlocuções, desconstruir noções naturalizadas pelo senso comum e 

refletir sobre a natureza da educação em seus aspectos filosóficos, 

trazendo formulações que tenham aplicabilidade na ação educativa. 

Ainda conforme o autor, Pilotto procura em sua narrativa criar uma 

teleologia da educação, analisando principalmente três grandes linhas 

de pensamento: o naturalismo, o niilismo e o idealismo. Ao analisar o 

naturalismo, Pilotto dialogou com autores como Comenius, Rousseau, 

Claparède, Ferrière, Durkheim e Dewey, dedicando uma maior 

discussão em relação as concepções de Dewey, especialmente sobre 

suas considerações a propósito do indivíduo como centro da 

consumação da experiência.  

Em relação ao niilismo Pilotto realiza o diálogo com autores 

que não revelam uma relação com a educação, mas, com a filosofia. 

Dentre esses autores contam-se Schopenhauer, Nietzsche, Heidegger 

e Sartre. Conforme Vieira, esse diálogo se caracteriza pelo método de 

Pilotto, “que enfatiza que o caminho para a construção do 

conhecimento é árduo, não segue uma trajetória linear e demanda 

desenclausurar a educação da discussão, stricto sensu, da pedagogia” 

(VIEIRA, 2014, p. 20). O niilismo é analisado por Pilotto no sentido de 

desconstruir as pretensões dogmáticas e o “otimismo cego” dos 

discursos religioso, científico e político, que, para o intelectual 

deveriam ser substituídos por uma atitude crítica. Sua releitura de 
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Schopenhauer e de Nietzsche levaria a uma reelaboração do projeto 

educativo em “em termos mais amplos, sem dogmatismos, buscando, 

permanentemente, o equilíbrio entre sociedade e indivíduo, desejo e 

dever, razão e intuição, ciência e filosofia, arte e educação, 

determinação e autodeterminação” (VIEIRA, 2014, p. 20). 

Na terceira parte sobre o idealismo, intitulada de Reação Anti-

Naturalista Contemporânea, indica duas compreensões de educação: 

as correntes confessionais e os idealismos germânico e italiano. Nessa 

obra, ele dialoga com autores como R. Eucken, W. Dilthey, P. Natorp, 

J. Cohn, E. Husserl, T. Litt, Max Scheler e Gentile. Sobre as correntes 

confessionais, apesar de citar alguns expoentes do pensamento 

católico moderno, Pilotto evita uma interlocução mais direta e 

sistemática, por considerar que essa linha de pensamento encontrava-

se superada pelo conhecimento filosófico e científico. Em relação ao 

diálogo com o idealismo, Vieira (2014, p. 21) concluiu que a reação 

anti-naturalista, apesar de não negar a noção do homem como ser 

natural, destaca a vida espiritual autônoma e o valor dado ao 

conhecimento subjetivo e aos problemas éticos e existenciais do ser 

humano. E destaca a interlocução de Pilotto com a filosofia idealista 

de Gentile, que, conforme o autor, privilegia as noções de liberdade 

individual, espírito criador e autonomia. 

Nesse sentido, o texto Temas da Educação de Nosso Tempo se 

caracteriza como uma síntese do pensamento pedagógico de Pilotto, 

explicado através de uma linha teleológica que busca diálogos para 
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além das questões puramente pedagógicas, procurando na filosofia o 

aporte de sua compreensão da formação humana. Para ele, essa 

formação seria apoiada em grande medida na construção do saber 

objetivo e do desenvolvimento da sensibilidade estética e da atitude 

moral. Essa concepção coaduna-se com concepção de educação 

integral trazida por Pilotto em suas obras publicadas na década de 

1960. 

Outro texto que busca a relação entre filosofia e educação no 

livro Obras I, é o texto Para um humanismo individualista, publicado 

originalmente em 1968 e com uma segunda edição de 1972. Ao 

analisarmos essa obra (SILVA, 2009, p. 61-66), constatamos que ela 

traz em seu cerne as ideias de Pilotto sobre autonomia, 

individualidade, liberdade e criação espiritual. O termo humanismo 

individualista é a designação da filosofia educacional de Pilotto, que se 

opunha ao materialismo que permeou as principais correntes teóricas 

da segunda metade do século XIX e primeira metade do século XX, 

dentre as quais estavam o positivismo, o pragmatismo e o marxismo. 

Suas concepções levaram Pilotto a defender uma visão espiritualista 

que, apesar de não negar a materialidade dos problemas do homem, 

veicula. que todos os problemas são na verdade problemas da ideia e 

da vontade 

Dialogando com diversos autores como Dante, Gandhi, 

Goethe, Nietzsche, Spinoza e Tagore, inicia seu texto com uma crítica 
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à revolução industrial e ao império da técnica e da ciência na sociedade 

ocidental. Como na citação de Tagore:  

 
A civilização que nos vem da Europa é voraz e 
dominadora [...] É uma civilização puramente 
política de tendências canibais [...] É uma 
civilização científica e não humana [...] As nações 
modernas são idolatras: têm como ídolo o poder. A 
civilização criou uma grande máquina, um 
verdadeiro Frankenstein. (TAGORE apud PILOTTO, 
1973, p. 155) 

 

Pilotto traz outras citações com conteúdos próximos, 

criticando a falta de autocrítica e o consumismo da sociedade 

ocidental, especialmente a norte-americana e a europeia. Como 

resposta à crise provocada por esses fatores, a educação deve 

procurar a normalidade vital do educando, incluindo o equilíbrio da 

personalidade, e conduzindo o homem a autoeducação. O princípio de 

autoeducação relaciona-se no humanismo individualista com a 

necessidade do aprofundamento da cultura geral, princípio explorado 

por Pilotto em seus espaços de ação educacional. Para o autor, a 

formação cultural é a forma de superar as incertezas impostas à 

sociedade ocidental.  

 
[...] a cultura geral é necessária cada dia mais [...] 
Em uma civilização em que domina a propaganda, 
é preciso saber analisar, não se submeter às ideias 
do dia. Em uma civilização e cultura em que o grupo 
tem tanta importância, é preciso aprender a 
cooperar nas decisões e no trabalho; e cooperar 
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nas decisões supõe solidariedade, personalidade, 
desapego do desejo de vitória a todo o custo. 
(PILOTTO, 1973, p. 282) 

 

A cultura, na concepção de Pilotto, poderia ser entendida como 

a “grandeza do mundo” ou a “vida do espírito” e possibilitaria ao 

homem tornar-se mais pleno. Para Pilotto, um dos principais objetivos 

da educação seria este: “levar o educando a participar dessa vida, na 

medida das suas forças pessoais, - isto é lhe assegurar mais plenitude” 

(PILOTTO, 1973, p. 163). Ele faz uma crítica à educação de seu tempo, 

afirmando que ela seria uma conspiração contra a cultura, 

enveredando primeiramente para o enciclopedismo, que “se fez 

superficialidade; noutro momento enveredou para a especialização e 

para superespecialização e se fez limitação e estreiteza, obtusidade” 

ao passo que em outros momentos “foi apenas comunicação à flor da 

pele” (PILOTTO, 1973, p. 163). 

Entendendo “a cultura [como] irmã gêmea da arte”, Pilotto 

atribui à arte a capacidade de levar o educando a participar da 

“grandeza do mundo”. Para o autor isso significa: 

 
[...] purificar o homem por esse caminho do 
estetismo, da alta disciplina e da sensibilidade, do 
veemente sentido criador lançado numa direção 
infinita, e tudo num regime de cooperação e 
consentimento, - consentimento e cooperação na 
atividade dos mestres, cooperação e 
consentimento na atividade dos alunos, 
cooperação e consentimento no ideal para que 
estes são formados. (PILOTTO, 1973, p. 183) 
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A valorização dada à arte e à cultura, a importância da 

autoeducação e a crítica ao tecnicismo da sociedade ocidental são 

elementos constantes nos diversos ensaios que compõem o texto Para 

um humanismo individualista e devem ser vistos como um exercício 

de reflexão a partir da própria prática educacional/profissional. Em 

seus diversos espaços de atuação, Pilotto privilegiou o contato da 

criança e do professor com a cultura e com arte, vistas como um 

fundamento educativo e um fator de formação integral do homem, 

pois: “Certamente, a arte é a forma mais profunda de alegria. Eis tudo” 

(PILOTTO, 1973, p 270). 

No livro Poeira do Quotidiano (1976), ao comentar a 

estranheza que o leitor poderia ter ao se deparar em sua obra com 

autores que não se dedicaram a discutir de modo amplo questões 

pedagógicas, faz a seguinte afirmativa: 

 
O que de maior li sobre educação foi, 
provavelmente Spinoza, Goethe, as Práticas de 
Epiteto, Bachelard. Aos poucos procurei tirar da 
estranheza algum leitor envolvido no pensamento 
pedagógico puramente técnico que se tenha 
surpreendido [...] Já será mais difícil alcançar a 
concordância de algum outro que me objete 
Platão, e não o Platão que teorizou sobre 
instituições educacionais, mas o palpitante Platão 
dos Diálogos em geral e a iluminação que nos 
trouxe da ideia absoluta. Por ora, só lhes oporia, 
aos primeiros, o fato de que Spinoza e Goethe se 
sugere uma pedagogia total, - a pedagogia total 
que é o nosso objetivo; e, aos segundos, oporia o 
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realismo surpreendente, o mais apurado talvez do 
pensamento humano, que foi chave daqueles dois 
grandes espíritos. (PILOTTO, 1976, p. 234) 

 

Nesse sentido, os textos trazidos na coletânea Obras buscam 

pensar a pedagogia fora da seus autores de referência. Neles Pilotto 

buscaria na filosofia a base para uma “pedagogia total”, 

fundamentada sobretudo na leitura do intelectual sobre Spinoza, 

autor que foi objeto de investigação no volume dois da coletânea 

obras.  

 No livro Obras II, Pilotto publica dois textos inéditos, Notas 

sobre Spinoza e Poeira do Quotidiano. O primeiro texto sobre o filósofo 

holandês Benedictus de Spinoza13 (1632-1677) aproxima-se da forma 

dos textos filosóficos de Pilotto publicados no primeiro volume da 

coletânea Obras. Nele Pilotto realiza um estudo sobre o pensamento 

de Spinoza, realçando sua relação com Goethe e analisando algumas 

de suas obras entre as quais os livros Breve Tratado, Ética, Tratado de 

Política, entre outros, além de se valer de cartas do autor.  

Em seu texto Pilotto examina a trajetória conceitual de Spinoza 

à luz de uma combinação de dados biográficos trazidos de suas 

correspondências e comentadores que são contrapostos a suas obras. 

A narrativa de Pilotto não procura em Spinoza conceitos educacionais, 

                                                           
13 Encontramos nas publicações sobre Spinoza, variações sobre a grafia de seu 
prenome (Baruch, Benedito e Benedictus) e sobrenome (Spinoza e Espinoza). 
Manteremos em nosso texto a grafia utilizada por Pilotto – Spinoza – e conforme os 
autores que forem trazidos a discussão manteremos a grafia utilizada nos originais. 
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no sentido de criar uma metodologia de ensino. Apesar do autor ser 

referenciado pelo intelectual em diversas de suas publicações, 

especialmente na referência ao conceito de alegria, em suas notas, 

não vemos um diálogo entre as teses de Spinoza e a educação. Pilotto 

realiza um texto que se aproxima de uma história da filosofia, em que 

se propõe a apresentar e discutir as formulações de Spinoza. 

Em relação aos aspectos formais do texto, Pilotto o separa em 

três partes. A primeira e mais longa traça a trajetória de Spinoza; na 

segunda parte relaciona as concepções de Spinoza com as de Goethe; 

por fim, na última, que ocupa apenas uma página, explica sua intenção 

ao escrever essa obra. 

 
Devo dizer uma vez mais que não sou spinozista. 
Não tenho nenhum compromisso com as ideias 
spinozistas. O fato de escrever um livro a seu 
respeito não é uma adesão ao conjunto de suas 
ideias. Sem dúvida, aproveito delas na elaboração 
de minha síntese pessoal, mas aproveio-as através 
de uma severa filtragem, - ou melhor, de um 
trabalho continuado de filtragem [...] o ponto 
fundamental é que, para mim, Spinoza comete um 
erro de base ao identificar Deus e a Natureza. Esse 
erro, há de superá-lo. E Spinoza deve ser lido, 
então, a partir dessa superação. É assim que eu o 
leio. (PILOTTO, 1976, p. 191) 

 

Pilotto menciona aqui o sistema teológico de Spinoza, para 

quem Deus e Natureza seriam dois nomes dados a mesma realidade, 

criada a partir da substância que formaria todo o universo e do qual 

todas as entidades menores constituiriam modalidades ou 
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modificações. Conforme Donagan (2011, p. 422) Spinoza desenvolveu 

uma teologia naturalizada, “na qual o universo natural, tal como 

concebido na ciência natural baconiana-cartesiana, não deriva sua 

existência de nada que esteja acima ou além de si mesma”. Assim, para 

Spinoza, o universo deriva sua existência da substância, o que distancia 

o conceito de Deus de Spinoza da concepção de Deus judaico-cristã, 

pois a substância não teria vontade ou finalidade, mas existiria. 

A preocupação com o conceito de Alegria, presente em 

diversos momentos da obra de Pilotto, reflete a influência das análises 

de Spinoza, especialmente no que tange às afecções ou afeições. Estas 

seriam as modificações impostas pelo movimento e repouso através 

do tempo da substância nos corpos que se individualizaram – os 

corpos dos homens – e essas afecções atuariam sobre as potências de 

agir e pensar. A passagem de uma potência menor para uma maior é 

denominada por Spinoza de afeto de alegria, e por sua vez uma 

passagem de uma potência maior para menor de afeto de tristeza. A 

respeito, Oliveira destaca que: 

 
Os afetos poderiam ser sumariamente definidos 
como encontros de corpos. Cada vez que o corpo 
humano se modifica pela ação de um corpo 
exterior, forma-se na mente uma ideia dessa 
modificação. O filosofo holandês afirma na Ética 
(GII, 138): “Por afeto entendo as afecções do corpo, 
pelas quais a potência de agir do corpo e 
aumentada ou diminuída, assim como as ideias 
dessas afecções”. Os afetos, porém, ou são ativos 
ou passivos; quando ativos, aumentam a potência 
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de agir e pensar do indivíduo; quando passivos, 
diminuem-na. A estes afetos ativos costuma-se dar 
o nome de “paixões alegres”; aos passivos, o de 
“paixões tristes”. (OLIVEIRA, 2012, p. 196, grifo no 
original) 

 

Assim, alegria e tristeza seriam formas de modificar o homem, 

sendo a alegria uma forma ativa e superior de fazê-lo. Ao analisar as 

concepções de Spinoza e o lugar dado ao filósofo à educação, Oliveira 

(2012) afirma que para ele a mente infantil não tem quase nenhuma 

consciência e que estaria sujeita a causas externas. A educação seria 

relevante ao considerarmos a ação do adulto ou do educador na 

criança. 

Em sua obra Pilotto não procura analisar o uso das concepções 

spinozistas na educação. Em que pese suas declarações em obras 

anteriores quanto à apropriação do conceito de alegria, que pode ter 

sido apreendido pelo intelectual no sentido da valorização da ação do 

educador sobre a criança, diferentemente de Spinoza, Pilotto não 

partilha a convicção de que a criança não possui consciência.  

Apesar de, como afirmamos Pilotto, não procurar uma síntese 

utilitária da filosofia spinozista para a educação, em dois momentos de 

seu texto se reporta a aspectos ligados ao campo educacional: no 

primeiro, ao relacionar as ideias do filósofo com as de Dewey e, em um 

segundo momento, aos defender a importância de se estudar a obra 

de Spinoza. 
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Ao concluir que para Spinoza a “união do espírito com a 

Natureza total” é o entendimento que “o fim da vida é a vida”, esta 

entendida como a “magnitude primária bastante em si mesma” 

(PILOTTO, 1976, p. 85), Pilotto afirma que a plena expressão da 

concepção spinozista é definida por Goethe: “[...] essa verdadeira ética 

vivida do ‘processo direto da vida’, do ‘ desenvolvimento a partir do 

centro interior’, do ‘crescer a partir da raiz’.” (PILOTTO, 1976, p. 86). 

Ao relacionar Dewey a Spinoza afirma: 

 
Mas apraz-me igualmente reencontrar a posição 
de Spinoza desenvolvida na análise atual e densa 
de um pensador aparentemente tão diverso como 
John Dewey tenha estado ou não consciente da 
presença ou proximidade do judeu extraordinário: 
“O desenvolvimento é o único fim moral”. 
Lembremos que Dewey toma como ponto de 
partida sua reflexão sobre o homem, o estudo do 
processo (“experiência”) mediante o qual o ser vivo 
realiza aquele “perseverar em seu ser”, num 
sistema de “equilíbrio unificado” com o ambiente. 
(PILOTTO, 1976, p. 86) 

 

Para Pilotto a apreensão de Spinoza perde ao “passar para a 

quotidianidade e o cientificismo” de Dewey, mas: 

 
Faz bem, sentir a revolução spinoziana, traduzir a 
linguagem, que semelha a Dante, da Ética, na 
síntese, numa nova intuição daquela vivência e 
desta contextura analítica. As concisas e fortes 
afirmações de Spinoza, quase plásticas, - na 
objetividade de um grande modelo, e jogando-se 
para frente em apertados, seguros e panorâmicos 
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desdobramentos de um pensamento 
contemporâneo de base científica. (PILOTTO, 1976, 
p. 86). 

 

Talvez Pilotto compreenda que a filosofia de Spinoza, não 

poderia ser transformada em fundamentos para uma pedagogia, e que 

haveria a necessidade de que suas concepções fossem pautadas por 

aspectos mais científicos, como na aproximação feita com o conceito 

de experiência de Dewey, relacionado com o de modificação através 

dos afetos de Spinoza. 

Assim, a leitura de Spinoza estaria relacionada mais como um 

aspecto de uma formação para uma cultura superior ou de uma 

formação para a vida. Sua filosofia seria nesta medida entendida como 

parte do patrimônio cultural humano, pois, como afirmou, o que o 

atraiu na leitura de Spinoza foi: “[...] seu refinamento, sua 

originalidade, o orgânico conquistado, a suntuosidade do conjunto e a 

expressão enxutíssima, me atrai, como me atrai uma grande obra de 

arte” (PILOTTO, 1976, p. 120, grifo no original). Em outro momento 

afirma que o estudo da filosofia e da teoria não têm interesse 

“enquanto não são condutores, temas de meditação sobre a vida” 

(PILOTTO, 1976, 128). E acrescenta que o estudo de Spinoza não deve 

ser limitar a “apenas saber Spinoza” ou satisfazer uma mera 

curiosidade que levaria a dispersão.  

Utilizando o repertório spinozista, Pilotto afirma que a 

dispersão, não é um aumento da potência de agir. Ao contrário, essa 
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dispersão, alimentada por uma curiosidade “quotidiana”, seria uma 

anti-vida, que conduziria a um recuo diante dos “grandes problemas” 

do homem e o levaria por caminhos “pequenos ou maiores, não porém 

na estrada real” (PILOTTO, 1976, p. 136). 

Para Pilotto, estaria na cultura a liberdade do homem e a 

apreensão da filosofia figuraria nesse cenário como um “compromisso 

pela tremenda presença daquela consciência” que levaria o homem a 

marchar para uma “re-libertação” (PILOTTO, 1976, p. 136). A seus 

olhos, a apreensão de um filósofo como Spinoza teria um sentido 

educativo por si só, e não em sua tradução em uma metodologia de 

ensino. 

No texto Poeira do Quotidiano (1976) Pilotto procura deixar 

mais clara a apreensão da filosofia sponiziana e a relação com a sua 

concepção pedagógica, no que denominou de uma pedagogia total. 

 
[...] a Pedagogia total para o objetivo natural 
definido por Spinoza. Que se completa, com sua 
poderosa penetração do sentido biológico da 
alegria [...] Todo educador deve ser educado numa 
consciência do direito natural definido por Spinoza. 
A educação, no sentido total em que 
consideramos, não se distingue do esforço para 
realizar os Direitos do Homem. Os Direitos do 
Homem permanentemente aperfeiçoados no 
sentido de que cada indivíduo alcance o máximo de 
identidade entre direito e potência. (PILOTTO, 
1976, p. 249) 
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Para Pilotto a pedagogia total estaria na relação do plano da 

cultura humana, definida pela síntese que realizou de Spinoza, nos 

seguintes pontos: 

 
Conduta doce, vida taticamente conduzida com 
prudência e modéstia. Reforma do Entendimento. 
Gozo e posse do Ser. Conhecimento do homem. 
Política. Filosofia Moral. Pedagogia. Medicina. O 
amplo mundo da técnica (dentro do propósito de 
ganhar tempo e comodidade, e note-se desde já o 
que essa maneira de conceituar representa de 
libertador em relação à realidade de nossa 
civilização tecnológica, - nós a quem a técnica levou 
a situações que tornam o tempo premente, e 
envolveu de complexidade às vezes até à angustia). 
(PILOTTO, 1976, p. 45) 

  

Conforme Oliveira (2008, p. 58) no texto Tratado da Emenda 

do Intelecto Spinoza cita as ciências que auxiliariam a encontrar o 

verdadeiro conhecimento das coisas, sendo estas: a filosofia moral, a 

doutrina da educação das crianças, as partes da medicina e a 

mecânica.  

 
Assim, para que se atinja o fim visado por Espinosa, 
é necessário: em primeiro lugar curar o intelecto; 
depois, entender da natureza tanto quanto seja 
suficiente para adquirir uma natureza similar e, em 
seguida, formar uma sociedade de modo que seja 
desejável para cada um chegar a isso com a maior 
facilidade. A educação das crianças, bem como a 
filosofia moral, a medicina e a mecânica fazem 
parte do processo que conduz ao fim desejado, 
embora Espinosa não tenha se atentado ao 
ordenamento destas disciplinas. A educação, 
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portanto, é um dos elementos que deve conduzir 
ao conhecimento de Deus. (OLIVEIRA, 2008, p. 59) 

 

Pilotto interpreta as ciências citadas por Spinoza como os 

pontos de seu plano de cultura, adaptados a sua Pedagogia total, 

embora caiba ressaltar que não foi o objetivo de Spinoza desenvolver 

tal conceito e, como afirmou Oliveira, o texto do Tratado da Emenda 

do Intelecto, foi uma obra inacabada pelo filósofo, e não traz em seu 

prefácio nenhuma informação que indique ter tido esta obra 

finalidade de ensino. Ao retomar esses pontos no texto Poeira do 

Quotidiano, afirma que essa divisão é puramente artificial, direcionada 

a traçar as normas da expansão individual que deve ter como objetivo 

principal levar “a mais vida”. Nesse sentido a proposta de uma 

pedagogia total complementa ou dá o aporte metodológico para a 

educação integral discutida pelo intelectual em suas obras anteriores. 

Como exemplificado na análise de Spinoza, o texto Poeira do 

Quotidiano, outra obra inédita publicada por Pilotto na coletânea 

Obras, traz uma série de notas do intelectual, compostas por 

pequenos textos, alguns de um parágrafo, que refletem de forma mais 

direta as opiniões de Pilotto sobre a educação e sua relação com a arte 

e a filosofia. Inicialmente traz o texto Arte e Filosofia, publicado no 

número 4 da revista Joaquim (set. 1946), no qual se encontra a 

discussão de Pilotto sobre a postura do artista, explorando a posição 

ingênua e maliciosa, que seria superada pela postura do “artista-

filósofo”. 
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Após essa introdução com o texto da revista Joaquim, na qual 

Pilotto faz uma indicação de data de dezembro de 1967, que talvez 

indique uma leitura posterior feita sobre ele, temos notas datadas até 

dezembro de 1974. Esses pequenos textos trazem uma síntese de seu 

pensamento e possuem um caráter autobiográfico, como uma 

observação feita em 28 de abril de 1972, sobre sua concepção 

pedagógica: 

 
Alguém, ontem, deu sua definição do eixo de 
minha pedagogia: personalidade e liberdade. Isso é 
em grande parte verdade, no que se refere à vida 
escolar. Mas ele não falava da liberdade de Epiteto, 
que passou a ser essencial em meu pensamento, 
referida à autoeducação. Disciplina pessoal, hoje é 
a minha primeira palavra. (PILOTTO, 1976, p. 217) 

 

Percebe-se em sua narrativa, uma busca de definições e 

considerações sobre seu pensamento e mesmo uma reflexão sobre a 

prática, como pode ser visto em uma nota de 22 de dezembro de 1973: 

 
A Escola nova em minha juventude. Eu dominava 
as ideias, mas não sabia realizá-las. Mesmo a parte 
consolidada da metodologia, precisaria de mais 
filtragem [...] Cedo aprendi a insuficiência dos 
compêndios, que não nos davam o modo de por 
em prática aquelas práticas. Vi todos os perdidos, 
etc. Necessidade de treinamento dos futuros 
professores, em planejar a prática dos 
conhecimentos práticos, por outros caminhos que 
não os correntes entre nós. Depois, quando 
encontrei Spinoza com seu plano de educação do 
homem, plano integral (da higiene e medicina à 
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política), vi a insuficiência do plano da Escola nova. 
(PILOTTO, 1976, p. 229) 

 

O tom autobiográfico de revisão e reafirmação de suas 

posições é uma constante nos textos, como se o intelectual buscasse 

uma síntese de seu pensamento e de suas concepções as 

confrontando com sua prática. 

São nessas notas que Pilotto revela aspectos mais 

contundentes de sua posição sobre a arte. Nelas encontramos sua 

afirmativa de que os professores devem se educar em artes, bem 

como a construção de sua tipologia baseada na distinção entre arte 

longa e breve. Ao citar os apontamentos de uma palestra para alunos 

de uma Escola de Professores, datada de 18/20 de dezembro de 1973, 

afirma: 

 
Temos então, duas ordens de razões para nosso 
conselho: Eduquem-se em arte. Primeiro 
Montessori, que considera, como não poderia 
deixar de o fazer, que não se poderia tolerar na 
escola grosserias antiestéticas, - infelizmente tão 
comuns na vida real de nossas escolas, - e que, ao 
revés, se impõe um ambiente de sensibilidade 
cercando toda a atividade da criança, se pensamos 
verdadeiramente em comunicar-lhe os grandes 
valores da vida e não imergi-la num mundo de 
vulgaridade e de cousas que rejeitamos na vida de 
um homem educado. Em segundo lugar, nossa 
prática pedagógica, que tem nos mostrado que 
este é um bom caminho de educação geral da 
adolescência, para iniciá-la na grandeza do mundo. 
(PILOTTO, 1976, p. 225) 
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Sobre a tipologia organizada sob os títulos de arte longa e arte 

breve, temos a evidência de que, à diferença do conceito de educar-se 

em arte, que aparece em obras anteriores, trata-se de uma concepção 

posterior, elaborada já na maturidade intelectual. Ela refletiria uma 

reflexão sobre as teses de Goethe, para quem a arte é longa (PILOTTO, 

1976, p. 235). Apesar de podemos identificá-la como uma concepção 

tardia, seus fundamentos na expressão e na disciplina sintetizam toda 

a trajetória intelectual de Pilotto. 

Sua concepção de arte longa e breve traz em seu cerne a 

preocupação com os caminhos trilhados pela arte que lhe era 

contemporânea, apesar de seu apelo ao aspecto da democratização 

do fazer artístico, como evidenciado na seguinte passagem datada de 

4 de maio de 1973: 

 
As novas tendências de arte, que pelo menos 
abrandam consideravelmente a necessidade de 
domínio técnico, de longo aprendizado para a 
produção da obra de arte, colocando o acento, 
agora, na sensibilidade e no poder criador, talvez 
tenham sua significação mais profunda no fato de 
permitirem e até estimularem o acesso imediato ao 
grande domínio do espírito, a considerável número 
de pessoas que, dentro das tendências clássicas, 
ficariam obrigatoriamente de fora. Democratização 
da cultura. Perguntaremos se ela se faz sem pagar 
um preço demasiado alto. (PILOTTO, 1976, p.223) 

 

A questão proposta por Pilotto de questionar os caminhos da 

arte contemporânea, na década de 1970, não encontra respaldo na 
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maioria dos teóricos do campo artístico, tampouco dos adeptos das 

teorias de livre expressão e de educação através da arte que têm na 

arte moderna seu princípio. Conforme o historiador de arte Gombrich 

o ensino de arte foi um dos aspectos que tornaram a arte 

contemporânea acessível e permitiu uma experimentação maior da 

arte entre os leigos, que receberiam com bons olhos os novos padrões 

da arte. 

 
No início deste século, os professores de arte 
começaram a descobrir quão mais poderiam 
extrair das crianças se abandonassem os métodos 
tradicionais de instrução disciplinada e 
inexpressiva. [...] Além disso, os psicólogos 
passaram a dar valor ao prazer puro que as crianças 
experimentam quando se dedicam a esparramar 
livremente tinta e plasticina. O ideal de "auto-
expressão" foi apreciado inicialmente por grande 
número de pessoas nas aulas de arte [...] A maior 
parte do público foi condicionada por essa 
educação, que lhe ensinou uma nova tolerância. 
Muitas pessoas provaram a satisfação da livre 
criatividade e praticam a pintura como uma forma 
de relaxação. (GOMBRICH, 1985, p. 441) 

 

Assim, o caminho para essa expressão artística, chamada por 

Pilotto de arte breve, foi criado em parte pela própria natureza do 

ensinar arte na modernidade. Apesar de afirmar que pelo caminho da 

arte longa se foi mais longe, pondera que foi com o ensino da arte 

breve que a cultura teve sua democratização. 
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Outros textos publicados em Obras II são aqueles integrantes 

da Série de Estudos Paranaenses e Mallarmé14. Nesse sentido, os 

textos inéditos publicados nos dois volumes da coletânea, bem como 

a reedição de algumas obras, evidenciam a intenção de Pilotto de 

sistematizar sua obra, procurando dar a um hipotético leitor um 

panorama de seu pensamento educacional, filosófico e estético. Esse 

objetivo seria reforçado com a introdução da dimensão política de sua 

ação caso o projeto inicial da coletânea fosse consolidado. Uma 

síntese de um intelectual que buscou pensar a educação e a sua 

interlocução com a filosofia, arte e política, analisando a pedagogia em 

seus aspectos teóricos e práticos, mas indo além de sua especificidade. 

 

Considerações Finais 

Retomando as considerações de Bourdieu realizadas no início 

de nossa investigação sobre a noção de trajetória – compreendida 

como “uma série de posições sucessivamente ocupadas por um 

agente num espaço que é ele próprio um devir, estando sujeito a 

incessantes transformações” (2006a, p. 189) – esta investigação 

pretendeu explorar a trajetória de Pilotto, colocando em evidência as 

permanências e rupturas de seus conceitos no diálogo realizado entre 

os campos artístico, educacional e político. Isto porque, como 

salientou Bourdieu, os acontecimentos biográficos se explicam “como 

                                                           
14 Pelos limites do texto não exploraremos essas obras nesse trabalho.  
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colocações e deslocamentos no espaço social, isto é, mais 

precisamente nos diferentes estados sucessivos da estrutura da 

distribuição das diferentes espécies de capital que estão em jogo no 

campo considerado” (2006a, p. 190). 

Nesse sentido, durante seus deslocamentos no espaço social e 

nos diferentes graus de autonomia e autoridade atribuídas pelo 

acúmulo de capital social, cultural e simbólico, Pilotto preservou sua 

concepção de educação pautada pela formação artístico/cultural, 

embora sua proposições para esse fim tenham se modificado nos 

diferentes lugares sociais ocupados.  

Na década de 1970, passou a se dedicar a discutir, através de 

uma intensa atividade editorial, as questões educacionais, traçando 

um intenso diálogo com a filosofia. Nessa interlocução não procurou 

criar uma reposta fácil para os problemas educacionais, através da 

interpretação desses autores, mas, procurou dialogar com a filosofia e 

a teoria da educação. Desenvolvendo uma síntese de seu pensamento 

educacional através da publicação da coletânea Obras, na qual além 

do intenso diálogo com a filosofia estabeleceu os princípios de sua 

estética, criando a tipologia arte longa e breve, na qual transparece as 

tensões entre tradição e modernidade artísticas. Formulando a arte 

longa como aquela que a disciplina e a genialidade são os princípios 

fundamentais, enquanto que a arte breve traz em seu cerne a 

expressão e a criatividade. Afirma que a arte longa é o caminho para a 
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formação integral, mas a arte breve traz em si a democratização e a 

facilidade do acesso para a maioria da população.  
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Ilustrado e conhecido homem de letras e das artes 

 

Jonatas Roque Ribeiro15 

 

Em junho de 1929, alguns jornais da imprensa carioca e 

paulistana estamparam, com pesar, a morte do advogado, jornalista e 

professor José Eutrópio. “O extinto era advogado da Câmara 

Municipal” de Juiz de Fora, em Minas Gerais, “professor da Escola de 

Engenharia” do Granbery, além de, naquele momento, exercer o cargo 

de “presidente da Associação Mineira de Imprensa”. O 

reconhecimento social que Eutrópio adquiriu ia além das profissões e 

atividades exercidas, visto ter sido “figura de destaque nos círculos 

intelectuais e sociais de Minas, onde o seu passamento causou grande 

pesar” (Correio Paulistano, São Paulo, 23.6.1929; A Noite, Rio de 

Janeiro, 22.6.1929).16 

José Eutrópio foi um homem de atuação destacada e 

reconhecida pela sua comunidade. As notas dos jornais deixam 

entrever ter sido, justamente, sua atuação profissional e social, que o 

fez ser reconhecido e respeitado naquela sociedade. Apesar de essas 

notícias parecerem corriqueiras e comuns, elas guardam algo de 

                                                           
15 Doutorando em História, UNICAMP. Bolsista da Fundação de Amparo à Pesquisa 
do Estado de São Paulo (FAPESP). 
16 Todos os jornais citados foram pesquisados na Hemeroteca Digital da Biblioteca 
Nacional. Ao longo de todo o texto transcrevi os documentos respeitando a 
pontuação e gramática original mas atualizei a ortografia das palavras. 
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singular, pois, tratou-se de um homem negro.17 José Eutrópio viveu 

num contexto em que predominavam as teorias sobre a degeneração 

e inferioridade da população negra (preta e parda), onde ainda 

prevalecia o estigma da escravidão que, se não impediu a participação 

e reconhecimento social de pessoas negras, sem dúvida, dificultou a 

sua movimentação em vários espaços/lugares e manifestações sociais.  

É de episódios da trajetória desse intelectual que trata esse 

artigo. Examinei de modo detalhado as vivências intelectual-

profissionais e culturais desse sujeito e, na medida do possível, de 

outros homens e mulheres com os quais ele conviveu em Juiz de Fora 

e em outros espaços/lugares sociais. A trajetória de José Eutrópio 

iluminou contextos e processos históricos mais amplos e complexos, 

como por exemplo, questões relacionadas ao trabalho, 

reconhecimento e respeitabilidade social, ascensão socioeconômica, 

emergência de “outras” intelectualidades, movimentos artísticos 

(literários, musicais, teatrais, etc.) e identidade racial no pós-abolição 

– período marcado por uma nova configuração das relações sociais e 

raciais, identitárias e de poder (re)desenhada no país depois de 

                                                           
17 Além da imprensa que em raras ocasiões mencionou a cor de José Eutrópio, outros 
sujeitos contemporâneos e posteriores a ele também o identificou como negro. “Um 
ilustre membro da comunidade negra juizforana foi José Eutrópio, nascido em 1884, 
em um arraial do município de Muriaé e radicado em Juiz de Fora a partir de 1914. 
Era advogado, professor, jornalista, musicista e protetor de jovens intelectuais, 
marcando época na imprensa local, através de sua atuação no Correio de Minas” 
(OLIVEIRA, 2000, p. 82). Dormevilly Nóbrega também reconheceu José Eutrópio 
como um homem negro (NÓBREGA, 1987).  
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séculos do mundo da escravidão, e por uma crescente racialização das 

justificativas para a restrição dos direitos civis, políticos e de uma 

cidadania efetiva para grupos da população negra. 

José Eutrópio nasceu em 6 de dezembro de 1884, no distrito de 

São Francisco de Paula da Boa Família, na cidade de São Paulo do 

Muriaé (atual Muriaé), na Zona da Mata mineira. Não foi possível 

localizar seus rastros no período da infância e adolescência, portanto, 

informações sobre sua família, seu nascimento e suas primeiras 

décadas de vida ainda são uma incógnita. Essa falta de documentos e 

informações sobre épocas de sua vida me levou a optar pelo estudo 

de episódios da sua trajetória, ao invés de uma possível biografia, o 

que seria uma tarefa quase impossível. Apesar das muitas incertezas 

sobre os primeiros anos de vida de Eutrópio, acredito que ele nasceu 

legalmente livre, haja vista que, em 1884, vigorava a Lei do Ventre 

Livre de 28 de setembro 1871 que libertou os filhos de mulheres 

escravizadas nascidos a partir daquela data. 

Consegui rastrear a sua trajetória com certa frequência a partir 

de 1904, quando ele ingressou no curso de Direito da Faculdade Livre 

de Direito do Rio de Janeiro. É provável que tenha feito os estudos 

primários e secundários na sua cidade natal, no Colégio Muriaé ou no 

Instituto Filomático Mineiro, os dois únicos estabelecimentos de 

ensino privado da cidade na década de 1890 (FARIA, 1985, p. 75), ou 

ainda estudado nas classes isoladas ou com os professores e 

professoras particulares que alfabetizavam as crianças e os jovens da 
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cidade. Também não descarto a possibilidade de ele ter ido fazer seus 

estudos secundários em outras cidades, como Juiz de Fora ou Rio de 

Janeiro, importantes centros urbanos naquele período. De qualquer 

modo, Eutrópio tinha conhecimentos que habilitaram o seu ingresso 

no ensino superior. 

José Eutrópio viveu no Rio de Janeiro no período em que 

frequentou as salas de aula da Faculdade Livre de Direito, entre 1904 

e 1908. Esse período foi marcado por intensas transformações sociais 

na capital federal, como as reformas urbanas do prefeito carioca 

Pereira Passos, iniciada em 1903 e a Revolta da Vacina (1904). Não 

encontrei referências da sua participação nesses eventos, mas 

provavelmente ele não os desconhecia. A escolha pela Faculdade Livre 

de Direito do Rio de Janeiro pode ter sido influenciada pelo processo 

de facilitação de ingresso no ensino superior, marcado pelas mudanças 

nas condições de admissão e da multiplicação de faculdades ocorridas 

no início da Primeira República. O lugar social que o Direito – enquanto 

profissão socialmente reconhecida – dava aos advogados diplomados, 

pode ter sido outra possibilidade que influenciou as escolhas de 

Eutrópio: 

 
O curso de Direito era, no início da República, um 
verdadeiro curso de Cultura Geral. O bacharel era 
o funcionário por excelência em qualquer setor dos 
governos federal e estaduais, já que a 
interpretação das leis e a elaboração de normas 
jurídicas como portarias, avisos, proclamações, 
etc., constituíam o principal meio de atuação da 
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burocracia civil. No entanto, não só o título de 
bacharel, propriamente dito, mas qualquer 
diploma de escola superior, anel de grau, vestuário 
e fala, conferiam aos seus portadores, os 
“doutores”, um status muito especial na sociedade 
brasileira (CUNHA, 2007, p. 148).18 
 

Ademais, foi na conjuntura de mudanças das estruturas do 

ensino superior ocorridas com o início do regime republicano-

federativo que surgiram as escolas superiores livres, isto é, não 

dependentes do Estado, empreendidas por particulares. Nesse 

cenário, “por iniciativa do advogado Carlos Antônio França de Carvalho 

e com apoio dos monges beneditinos, foi criada, em 31 de maio de 

1891, a Faculdade Livre de Direito do Rio de Janeiro” (CUNHA, 2007, 

p. 158). Em 1903-1904, lecionavam nessa faculdade, entre outros 

advogados, juristas de destacada atuação, como Carlos Leôncio de 

Carvalho, Raul Paranhos Pederneiras, Benedito Cordeiro de Campos 

Valadares, Nilo Peçanha, Sílvio Romero19 (SILVA, 1904, p. 852), com os 

                                                           
18 Também vale destacar a possibilidade da ascensão econômica que o Direito 
poderia trazer aos advogados nas primeiras décadas do regime republicano-
federativo: “com o advento da república passaram a existir duas justiças: a federal e 
a estadual. A justiça federal era constituída, além do Superior Tribunal Federal, de 
juízes seccionais, um para cada estado e dois para o Distrito Federal; juízes suplentes, 
três em cada sede da seção e tantos quantos fossem necessários além desses; 
tribunais do júri, federais, nas sedes das seções, procurador geral, procuradores 
adjuntos e solicitadores. As justiças estaduais eram formadas por tribunais de 
segunda instância, nas capitais; juízes de direito, nas comarcas, tribunais do júri e 
juízes, nos termos, e juízes de paz, nos distritos” (CUNHA, 2007, p. 148).  
19 Pinto (2016) investigou alguns episódios públicos de preconceito e discriminação 
racial protagonizados pelo advogado, jornalista e professor sergipano Sílvio Romero 
(1851-1914) contra sujeitos negros, como o jornalista e abolicionista José do 
Patrocínio (1854-1905) e o médico, professor e abolicionista Vicente de Souza (1853-
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quais, certamente, Eutrópio conviveu. O espaço intelectual-cultural 

fomentado pela faculdade pode ter sido importante para a formação 

de José Eutrópio, não apenas como advogado, mas também como 

intelectual “produtor de bens simbólicos”. Ainda que a noção de 

intelectual não tivesse limites claros no início do século XX, relacioná-

la à idéia de um “‘produtor de bens simbólicos’ localizado na arena 

política, institucionalizada ou não, ajuda a reforçar o argumento de 

que esses intelectuais estavam comprometidos com projetos de 

intervenção naquela sociedade” (DANTAS, 2009, p. 63). 

No que diz respeito à atuação em campos de saber, a noção de 

intelectual com a qual estou nomeando José Eutrópio, possui 

contornos fluidos, até porque ele exerceu variadas profissões além da 

sua formação acadêmica, produziu muito e sobre diversos assuntos 

num amplo circuito cultural (magistério, imprensa, música). Estou 

falando de um polígrafo, isto é, de um intelectual que deve “ser 

pensado sempre como doublé de teórico da cultura e de produtor de 

arte, inaugurando formas de expressão e refletindo sobre as funções 

e desdobramentos sociais que tais formas guardariam” (DANTAS, 

2009, p. 64). As instituições de ensino superior, certamente foram 

nesse período, importantes espaços de sociabilidade para os “homens 

                                                           
1908). À vista disso (e apesar da impossibilidade de maiores inferências), é 
impossível não questionar como se deu, por exemplo, a relação entre Sílvio Romero 
e os estudantes negros da Faculdade Livre de Direito do Rio de Janeiro.  
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de letras”. Com a Faculdade Livre de Direito do Rio de Janeiro, 

provavelmente, não foi diferente.  

Nesse panorama interessante para o surgimento de “outras” 

intelectualidades, o salão nobre do Gabinete Português de Leitura, em 

31 de dezembro de 1908, foi palco das solenidades onde “os 

bacharelandos da Faculdade Livre de Direito do Rio de Janeiro 

receberam o respectivo grau” (O Paiz, Rio de Janeiro, 03.1.1909). 

Dentre os dezessete formandos estava José Eutrópio que, daquele 

momento em diante, passou a ostentar o título de bacharel em 

Ciências Jurídicas e Sociais. Certamente uma grande conquista! Meses 

depois, em abril de 1909, o prédio de número 96 da Rua do Lavradio, 

sede da Faculdade Livre de Direito do Rio de Janeiro, recepcionou a 

realização de uma importante etapa na vida de Eutrópio: a obtenção 

do título de Doutor em Ciências Jurídicas e Sociais. Na tarde de 16 de 

abril, “às 3 horas foi chamado a exame oral de sua tese o Sr. José 

Eutrópio” (Gazeta de Notícias, Rio de Janeiro, 20.4.1909).  

Não foi possível localizar informações sobre a sua tese, mas a 

Faculdade Livre de Direito facultava essa opção de titularidade aos 

seus alunos, e para a obtenção do “grau de doutor, o candidato 

deveria ser bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, além de ter que 

elaborar uma tese que consistia em proposições sobre todas as 

matérias dos dois cursos, tocando, pelo menos, três a cada uma delas, 
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e numa dissertação” (CHAVES, 2011, p. 23).20 São muitas as 

possibilidades que podem ter levado José Eutrópio a realizar essa 

façanha. Por falta de informações e documentos não me arrisco a 

lançar hipóteses, contudo, certamente essa experiência lhe legou 

maiores condições de participação e reconhecimento social. 

Vale destacar também que Eutrópio, certamente, possuía 

alguma renda que lhe possibilitou arcar com os estudos. É difícil 

afirmar se foi ele, ou se foram terceiros, que o ajudou a custear o 

ensino superior. De qualquer modo, os gastos não foram poucos, já 

que o ensino nessa época era custeado pelos estudantes, tanto nas 

escolas superiores particulares quanto nas oficiais (públicas). Por 

exemplo, até 1915, “os estudantes estavam sujeitos, nos 

estabelecimentos federais [de ensino superior], às seguintes despesas: 

taxa de exame de madureza, taxa de exame de preparatórios, taxa de 

frequência em cada série, taxa de frequência de cadeira dependente, 

taxas de exame, taxa de transferência” (CUNHA, 2007, p. 177). A 

Faculdade Livre de Direito do Rio de Janeiro, por esse tempo, assim 

como a maioria das instituições de ensino superior, não oferecia bolsa 

de estudos aos seus alunos, e os custos com o curso de Direito eram 

consideráveis: 

                                                           
20 Aliás, essa não foi uma exclusividade da Faculdade Livre de Direito do Rio de 
Janeiro, já que desde a criação dos primeiros cursos jurídicos no Brasil, na década de 
1820, essas instituições “conferiam o grau de bacharel aos estudantes que 
concluíssem os estudos regulares, e o de doutor aos que, além disso, viessem a 
defender teses públicas” (CUNHA, 2007, p. 103). 
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Taxa de exame de madureza: 80$000; Taxa de 
exame de admissão: 50$000; Taxa de exame de 
preparatório (tipo parcelado): 50$000; Taxa de 
matrícula por cadeira: 25$000; Taxa de exame 
parcelado: 25$000; Taxa de exame completo: 
50$000; Taxa anual de frequência da biblioteca: 
15$000; Diploma de bacharel/doutor: 180$000 
(SEABRA, 1903, p. 24-25).21 
 

Após o término dos estudos, em 1909, José Eutrópio voltou 

para a sua terra natal, São Paulo do Muriaé, onde passou a atuar como 

advogado e professor. Teria ele optado também pelo magistério? 

Parece que sim. Entre 1909 e 1915, trabalhou em alguns 

estabelecimentos de ensino. Iniciou sua vida docente no Instituto 

Filomático Mineiro, aparecendo entre os seus professores em 1912 (A 

Época, Rio de Janeiro, 27.10.1912). Durante o ano de 1913, dedicou-

se a docência no Ginásio São Vicente de Paulo, em Muriaé (O Tico-Tico, 

Rio de Janeiro, 19.9.1913). Em 1914 seu nome figurou como diretor da 

Escola Normal Particular de São Paulo do Muriaé (SILVA, 1914, p. 

3400). O magistério parece ter sido um lugar social importante para 

José Eutrópio, tanto que, em 1913, ele passou a dirigir “o Liceu Enrique 

d’Oliveira, um instituto de humanidades, sediado na cidade de 

Manhuaçu” (SENNA, 1913, p. 523), também na Zona da Mata mineira.  

 

                                                           
21 Todas as taxas eram anuais. 
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Figura 1: Alguns alunos e professores do Ginásio São Vicente de Paulo em 
São Paulo do Muriaé. 
Sentados da esquerda para a direita: Antônio Mazzini, Antônio Carvalho e 
José Eutrópio. Os que se acham atrás são alunos do Ginásio. 
Fonte: O Tico-Tico, Rio de Janeiro, 19.9.1913. 

 

A imprensa foi outro lugar social no qual Eutrópio se envolveu 

com afinco. Assim, Muriaé em 1914, viu surgir “um jornal: o 

Renascença”, cujo interesse era “a defesa da causa republicana e a 

causa do povo”. “Na sua redação fulgura a pena do festejado jornalista 

Dr. José Eutrópio e dispondo de copioso noticiário e magnífica 

colaboração é de esperar que o Renascença tenha longa existência” 

(Gazeta de Notícias, Rio de Janeiro, 05.4.1914). Por não ter localizado 
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os exemplares desse periódico, não me arrisco a fazer avaliações sobre 

sua existência e propostas. Ao que tudo indica, teve vida efêmera e as 

razões que podem ter levado à sua suposta vida curta também me 

escapam no momento. 

A arena cultural de Muriaé parecia propícia para o surgimento 

de jornais de explícito cunho político, como o republicano Renascença 

ou O Excelsior, um “semanário independente, interessado na política 

local, de quem é redator o Dr. José Eutrópio” (O Pharol, Juiz de Fora, 

12.3.1915). Esse jornal aparentemente também teve vida curta, tendo 

reaparecido anos mais tarde com o mesmo nome em Juiz de Fora, 

porém, com outras propostas. De modo semelhante ao outro 

impresso editado por Eutrópio, também não foi encontrado os 

exemplares do O Excelsior, o que me impossibilita de fazer qualquer 

inferência sobre o mesmo.  

José Eutrópio, provavelmente, foi um sujeito interessado nas 

coisas da política, principalmente da política local, aquela que lhe 

tocava de maneira mais direta. Tanto foi que os dois jornais que ele 

criou, segundo a imprensa, eram voltados para os assuntos da vida 

política de Muriaé. Foi, inclusive, através do O Excelsior que Eutrópio 

se envolveu em uma querela que o obrigou a abandonar Muriaé.  

Esses problemas parecem ter tido início em 1909, quando 

localizei uma carta de Eutrópio publicada no periódico carioca Gazeta 

de Notícias, no qual ele se colocou diante de um debate que envolveu 

o seu nome. Naquele ano, ele atuou “como promotor de justiça 
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interino” em Muriaé e “desde que assumi o exercício do cargo tenho 

me abstido de intervir ou pronunciar-me sobre matéria de política, 

para que não tenha algum desafeto meu ensejo de censurar-me”. As 

suas justificativas ocorreram porque “não há muitos dias saiu na 

‘Gazeta’ uma carta daqui, cujo autor ignoramos todos quem seja. 

Atribuíram-me a autoria de tal carta, e eu neguei categoricamente, 

porque, de fato, não era eu o autor”.  

Parece que a publicação dessa carta, supostamente assinada 

por Eutrópio, lhe causou problemas, já que ele ressentiu que “meus 

inimigos impugnem de parcial meu procedimento de oficial do 

Ministério Público”, ou então, “receio com justa razão que disto se 

aproveitem adversários meus para maldizer do meu procedimento ou 

malquistar-me com pessoas a quem voto amizade”. Por fim, ele 

solicitou que o periódico “se fizesse afirmar não ser da autoria do 

abaixo assinado àquelas cartas, com o que muito grato eu ficaria”. O 

jornal, talvez, sentindo-se responsável pela questão, não se eximiu 

“em fazer a declaração que o Sr. Dr. José Eutrópio nos solicita” (Gazeta 

de Notícias, Rio de Janeiro, 27.10.1909). 

Em 1915, segundo a imprensa, Eutrópio se mudou 

definitivamente para Juiz de Fora. Ele poderia ter ido para o Rio de 

Janeiro, onde, possivelmente, as oportunidades para um advogado, 

professor experiente e jornalista, não eram das piores, apesar de que 

Juiz de Fora também oferecia inúmeras oportunidades para um sujeito 

com as suas atribuições profissional-intelectuais. O certo é que Muriaé 
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já não era um lugar seguro – ou interessante – para ele. Suas ideias e 

posicionamentos políticos causaram indisposições, como a desavença 

ocorrida com o delegado local Joaquim de Mattos Barbosa, com quem 

Eutrópio protagonizou uma “cena de pugilato”. A peleja parece ter 

sido considerável, tanto que “o Dr. Arthur Furtado, Delegado Auxiliar 

de Belo Horizonte, fora em Muriaé abrir um inquérito sobre o 

incidente havido entre o jornalista e o delegado local” (Jornal do 

Comércio, Rio de Janeiro, 30.4.1914). 

Se, inicialmente, Eutrópio saiu de Muriaé a contragosto, com o 

passar dos anos sua relação com Juiz de Fora mudou e a cidade passou 

a ser preferida por ele. Ali ele continuou a atuar na imprensa, tendo 

em 1916, dirigido o jornal Diário do Povo (SILVA, 1916, p. 3133).22 

Algum tempo depois de fixado em Juiz de Fora e, certamente, após ter 

estreitado laços de amizade com as pessoas da cidade, Eutrópio, na 

companhia “do Sr. capitão Torquato Bicalho e da senhorita Odette 

Amaral”, fundou “uma excelente revista literária e artística, de 

propriedade da Tipografia Brasil, do Sr. Hermann Erhardt”. Intitulada 

O Excelsior, a revista “com tais elementos, que são realmente 

magníficos, obterá, por certo, ruidoso sucesso, contribuindo para 

maior brilhantismo do renome literário e artístico da cidade” (O 

Pharol, Juiz de Fora, 07.3.1917). Apesar de não ter localizado os 

exemplares da revista, constatei que a última referência sobre a sua 

                                                           
22 Também não foram localizados os exemplares do jornal Diário do Povo. 
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circulação data de dezembro de 1919, o que revela ter sido um 

impresso de considerável atuação. 

Eutrópio também contribuiu com a imprensa de Juiz de Fora, 

tendo sido “redator artístico” do Jornal do Comércio e O Pharol.23 A 

partir de 1918, passou a contribuir de modo assíduo no O Pharol, 

atuando ao lado de “Francisco Lins, Gilberto de Alencar, Aguiar Júnior, 

Pedro Carlos da Silva e Heitor Guimarães, numa coluna semanal sobre 

comentários ligeiros aos fatos da atualidade, quer do país, quer do 

estrangeiro” (O Pharol, Juiz de Fora, 11.12.1918). No total foram seis 

matérias assinadas por Eutrópio, publicadas entre setembro de 1918 

e setembro de 1919, de maneira esporádica e não semanal como 

pontuava O Pharol.24  

Depois de janeiro de 1919, o último texto assinado por 

Eutrópio na coluna de variedades foi publicado em setembro do 

                                                           
23 O Pharol, fundado em 1866, na cidade de Paraíba do Sul, no Rio de Janeiro, passou 
a ser publicado em Juiz de Fora a partir de 1871. Pertenceu a vários indivíduos e 
grupos, mas, neste artigo interessa a atuação de João Evangelista da Silva Gomes e 
Gilberto de Alencar, proprietário e redator-chefe, respectivamente, do jornal a partir 
de 1910, momento em que José Eutrópio passou a colaborar de modo assíduo no 
jornal. O Pharol encerrou suas atividades em 1939 (GOODWIN JR, 2015). 
24 Foram os seguintes textos: “A Grécia extática”. O Pharol, Juiz de Fora, 11.9.1918; 
“Latet Anguis in Herba” [Esconde-se uma serpente embaixo da erva]. O Pharol, 
19.12.1918; “Pela alegria das crianças”. O Pharol, Juiz de Fora, 16.1.1919; “A 
presidência da República”. O Pharol, Juiz de Fora, 23.1.1919; “Sobre o pessimismo, 
leitura do livro Laugh and Live de Douglas Fairbanks”. O Pharol, Juiz de Fora, 
11.9.1919. Laugh and Live [Rir e Viver] foi publicado pela primeira vez em 1917, pelo 
ator e escritor norte-americano Douglas Fairbanks (1883-1939). Trata-se de um livro 
de auto-ajuda, onde o autor expõe como tese principal que o riso – expoente 
máximo da felicidade e da paz de espírito – pode ser um estilo de vida (FAIRBANKS, 
1917). 
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mesmo ano, cessando a partir daí os textos com a sua assinatura. 

Contudo, acredito que esse não foi o fim da sua colaboração no O 

Pharol. De todo modo, essa coluna serviu como meio de expressão dos 

seus anseios, ideias e posicionamentos. A participação nessa coluna 

também pode ter reforçado seu papel enquanto intelectual atuante 

nos meios artístico-culturais de Juiz de Fora. Ser articulista e “redator 

artístico” de um dos jornais de maior circulação da cidade e de grande 

expressão em Minas Gerais, certamente, lhe granjeou 

reconhecimento social e reforçou a imagem que ele construiu para si: 

“intelectual erudito, ilustrado, um operário das letras e das artes”.25 

E foi através da construção e do reforço constante dessa 

imagem que ele conseguiu caminhar por várias sendas no mundo das 

artes e da cultura. Foi assim que, ainda em 1918-1919, ele se envolveu 

em outra querela, desta vez menos violenta que aquelas ocorridas em 

sua terra natal. Tratou-se, na verdade, de uma disputa “intelectual”.  

Em 1909 foi fundada em Juiz de Fora a Academia Mineira de 

Letras, que de 1915 em diante passou a ter sede em Belo Horizonte. 

Poucos anos depois de sua criação, o primeiro “imortal acadêmico” da 

Academia Mineira de Letras, Joaquim Mendes de Oliveira (1879-1918), 

                                                           
25 Foi assim que José Eutrópio referiu a si mesmo num discurso que proferiu em 
comemoração ao Dia do Trabalho em Juiz de Fora, realizado em 1 de maio, no 
Cinema Pharol, organizado pelos trabalhadores da Companhia Fiação e Tecelagem 
Moraes Sarmento e da Fiação e Tecelagem Santa Cruz. Seu discurso disse que “sou 
como vós um operário, um operário da arte e das letras, e como vós que trabalham 
com as máquinas, eu trabalho com o erudito, com a ilustração” (O Pharol, Juiz de 
Fora, 02.5.1918). 
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faleceu, deixando vaga a cadeira de número 34 cujo patrono é o poeta 

Thomaz Antônio Gonzaga. Imediatamente após a morte de Mendes de 

Oliveira, a imprensa local começou uma propaganda indicando um 

novo membro. O Pharol escolheu a “ilustre figura” de José Eutrópio 

como aquele que merecia a “imortalidade da Academia”: 

 
Com a morte do nosso brilhante confrade Mendes 
de Oliveira, abriu-se a primeira vaga, por 
falecimento, na Academia Mineira de Letras. 
Naturalmente, daqui a pouco começarão a surgir 
os candidatos a essa cadeira. Há vários nomes nas 
letras mineiras dignos de investidura, o que dará 
dificuldades para a escolha. Entre esses nomes, 
figura o do nosso talentoso confrade e colaborador 
Dr. José Eutrópio, que tanto brilho tem dado à vida 
intelectual de Minas. Eis aí um nome que merece 
os sufrágios de toda a Academia. Nós achamos que 
os acadêmicos residentes em Juiz de Fora devem 
opinar pela escolha de José Eutrópio, cuja 
candidatura, estamos certos, terá o apoio de 
muitos imortais aqui domiciliados. Levantamos, 
nestas linhas, a candidatura do brilhante 
intelectual, com a convicção de que ela facilmente 
triunfará (O Pharol, Juiz de Fora, 6.11.1918). 
 

Esse texto assinado pelo redator-chefe do jornal, Gilberto de 

Alencar (1887-1961), é um flagrante dos interesses da elite intelectual 

juizforana. Alencar, além de amigo íntimo de Eutrópio, foi também um 

dos fundadores da Academia Mineira de Letras e até o ano de sua 

morte ocupou a cadeira de número 21 na entidade. É certo que as 

qualidades de José Eutrópio lhe permitiam ocupar espaço na 

Academia, contudo, aponto outra hipótese, nada desprezível, para o 
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interesse de Gilberto de Alencar na candidatura de Eutrópio. É a 

historiadora Maraliz de Castro Vieira Christo, em seu estudo sobre a 

Academia Mineira de Letras e seus associados nas suas primeiras 

décadas de atuação, que contribuiu com essa questão. Segundo ela, 

desde que a Academia foi transferida para Belo Horizonte, as elites 

intelectuais juizforanas foram perdendo, paulatinamente, o domínio 

sobre os percursos que a associação ia tomando. Para manter o poder 

sobre a Academia era necessário o ingresso de sujeitos com interesses 

próximos ou semelhantes, e investir na admissão de “homens de 

letras” juizforanos poderia ser uma boa solução (CHRISTO, 1994, p. 14-

15). Gilberto de Alencar, por certo, não desconhecia esses artifícios e 

o seu apoio ao ingresso de Eutrópio pode não ter sido apenas por 

conta da amizade entre eles ou das qualidades do “brilhante 

intelectual”. 

José Eutrópio, por sua, vez não se esquivou desse debate, até 

porque foi algo que também lhe interessou. Em carta endereçada ao 

seu amigo Gilberto de Alencar, posteriormente publicada no O Pharol, 

ele pontuou seus interesses, anseios e frustrações em relação à 

candidatura à Academia Mineira de Letras. Parece que, de início, 

Eutrópio não tinha interesse na seleção, pois, “muito pouco valor e 

apenas boa vontade achava eu em mim próprio para resolver-me a 

tal”. A indecisão deu lugar à certeza quando “Gilberto de Alencar teve 

o generoso gesto de levantar pelas colunas d’O Pharol minha 

candidatura à vaga deixada na Academia Mineira de Letras” e também 
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porque “mais outros amigos me encorajaram a que aquiescesse, e eu, 

com todos os receios e dúvidas que me bailavam no espírito, resolvi 

dirigir-me a alguns conspícuos membros da Academia, apresentando-

lhes minha candidatura”. Eutrópio, contudo, não foi o único intelectual 

mineiro que se candidatou a tão bem-quista vaga. “Dizia-se então que 

já se havia apresentado como concorrente a vaga verificada, um 

brilhante e inspirado poeta co-estaduano, delicado no valor do verso, 

fino no sentimento de que os temperava, lírico enlevante, muito lido 

e conhecido dos intelectuais: era Noraldino Lima”. Almeida 

Magalhães, “moço excepcional pela dedicação sem par ao estudo, 

pelo amor e ao trabalho e pelo altíssimo valor mental já consolidado 

numa produção vigorosa, esparsa por todo o Estado, em jornais e 

revistas (como a Excelsior, que aqui dirigi durante seis meses) e no Rio 

(Brasilea, de Jackson Figueiredo)”, foi outro que entrou na fila da 

concorrência pela vaga da Academia. Eutrópio ainda disse que “de 

outros nomes se falou, como de prováveis candidatos, e todos com 

livros publicados, livros aplaudidos e festivamente recebidos pela 

crítica literária”. Diante de uma concorrência reconhecida e 

“qualificada” ele passou “a refletir na inferioridade em que [se] 

achava: sem livro publicado, tendo como produção intelectual escrita 

e publicada apenas a jornalística de dez anos de imprensa – desta 

imprensa modesta e sem encenações, do interior – que podia eu fazer 

para dignamente competir com os demais candidatos?” 
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Seu desinteresse logo deu lugar à despretensão, e por mais que 

os amigos insistissem na sua candidatura, Eutrópio parecia não querer 

mais se envolver na competição. “Sugeriram-me” dizia ele “que 

reunisse alguns trabalhos, dos que melhores eu julgasse, deles fizesse 

um livro e o apresentasse. Não o fiz e nem o farei. Os artigos de 

imprensa são uma impressão da hora que passa, é um momento fugaz, 

que deve viver um momento.” Eutrópio era um homem experiente 

com a literatura jornalística, e também com outros tipos de literatura, 

tanto que lhe era imprópria a ideia de converter artigos de jornal em 

um livro. O livro, para ele, tinha outros sentidos simbólicos e devia “ser 

pensado, ideado com calma, feito com carinho e arte e obedecendo a 

um pensamento íntegro na sua estrutura substancial”. Partindo dessa 

ideia do que devia ser um livro, “acudiu-[lhe], todavia, reunir certos 

trabalhos que obedecem a uma ideia temática, como um estudo sobre 

Alberto Torres, o mestre amado e jamais esquecido, parte do qual 

publiquei no Diário Mercantil desta cidade, e vários artigos sobre ‘A 

vontade na educação’. Desisti. Sempre seriam, pensei, artigos 

reunidos e nunca, jamais um livro”.26 

                                                           
26 O advogado e político fluminense Alberto de Seixas Martins Torres (1865-1917) foi 
um dos grandes expoentes do nacionalismo e do autoritarismo no Brasil na Primeira 
República. Em sua produção literária, assim como na sua atuação política, refutou 
várias teses ideológicas e simbólicas do socialismo, anarquismo, liberalismo e 
individualismo. Sobre a sua atuação há uma vasta bibliografia, mas destaco o 
trabalho de (MARSON, 1979). Com infelicidade não foram localizados nem o estudo 
de Eutrópio sobre o Alberto Torres, nem os exemplares do Diário Mercantil e, 
tampouco, os textos da coletânea “A vontade na educação”. 
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Além dessa, outra questão influenciou a sua decisão em não 

participar do concurso, pois, “a grande maioria dos acadêmicos me 

respondeu que já tinham comprometido seus votos com o candidato 

que se lhes dirigira em primeiro lugar: Noraldino Lima”. No fim da 

carta, ele não escondeu sua frustração e decepção com o “egrégio 

sodalício de Belo Horizonte”: 

 
A eleição para esta primeira vaga deixou, pois, de 
ser interessante e disputada porque já era um caso 
decidido a favor do primeiro que solicitou votos, 
deixou de ser uma discussão e um pleito sobre 
valores intelectuais para ser um torneio de rapidez, 
ao que primeiro chegou coube o prêmio, num 
prejulgamento esmagador. Que a lição aproveite 
os futuros candidatos. A regra é essa! (O Pharol, 
Juiz de Fora, 19.1.1919). 
 

Apesar das intenções em jogo, é bom frisar que Eutrópio não 

foi apenas uma peça de manobra dos interesses dos sócios juizforanos 

da Academia Mineira de Letras. A proposta da sua candidatura foi bem 

vista, tanto entre os membros da Academia, como entre os grupos 

intelectuais mineiros, mais pela sua atuação destacada no campo 

intelectual (jornalismo, literatura, música, magistério), do que pelos 

interesses escrupulosos de alguns intelectuais juizforanos. Heitor 

Guimarães (1878-1937), outro membro fundador da Academia 

Mineira de Letras, logo após a decisão dos acadêmicos pela aprovação 

de Noraldino Lima como novo associado da entidade, publicou um 

longo texto de desabafo, expondo os vários interesses e desacordos 
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existentes entre os membros da Academia. Grande parte do texto foi 

dedicada para a exposição da sua discordância quanto aos métodos 

escolhidos para a aprovação das candidaturas. Ele achava inadmissível 

que os acadêmicos se comprometessem exclusivamente com aquele 

que primeiro se candidatasse para as vagas abertas pela associação. 

Era inaceitável, pois, que “os acadêmicos comprometam seu voto 

antes de verificarem quais são os candidatos que se apresentam”.  

Heitor Guimarães também sugeria que fossem alterados os 

estatutos da Academia, visando uma seleção “mais honrosa e 

triunfante”, e, assim, muitos candidatos “interessantes participariam 

de um pleito justo”, e a “Academia dos imortais mineiros” não 

perderia a oportunidade de contar com a presença de “ilustres 

escritores” como “José Eutrópio, bacharel em Ciências Jurídicas e 

Sociais, que não tem livro publicado, mas é cronista primoroso, com 

uma bagagem maravilhosa, que lhe daria, ao menos, dois ou três 

volumes magníficos” (O Pharol, Juiz de Fora, 17.1.1919). 

Mesmo não tendo conseguido fazer parte do círculo dos 

“imortais mineiros”, Eutrópio era reconhecido como intelectual e 

figura de destaque no cenário juizforano e mineiro. Tudo isso esteve 

atrelado a sua atuação no meio intelectual (escolas, imprensa, 

música), mas não só nessas arenas. Ele também atuou como advogado 

e localizei dezenas de notas na imprensa mineira e carioca, ora 

anunciado seus serviços de advocacia, ora publicando rápidas 
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informações sobre sua atuação nos meios jurídicos.27 Ele também 

investiu na carreira militar, tendo participado de uma seleção para o 

cargo de auditor de guerra, no Ministério da Guerra, em 1921. No ano 

seguinte, ele foi nomeado “segundo suplente da Sétima Circunscrição 

de Serviço Militar em Juiz de Fora” (Correio Paulistano, São Paulo, 

24.9.1922). Essa parece ter sido uma conquista importante para 

Eutrópio, tanto que a imprensa local noticiou, de maneira calorosa, a 

sua conquista. “Acaba de ser nomeado para exercer interinamente o 

cargo de Auditor de Guerra da 4° Região Militar, com sede nesta 

cidade”, alardeava o jornal, “o nosso prezadíssimo colega Dr. José 

Eutrópio, redator artístico desta folha. Enviamos-lhe, por isso, os 

nossos mais sinceros parabéns” (O Pharol, Juiz de Fora, 03.6.1922).  

Eutrópio exerceu o cargo de auditor no Ministério da Guerra 

até o fim de sua vida. Contudo, o seu interesse por essa profissão é 

passível de algumas especulações, como por exemplo, o que o teria 

levado até a burocracia militar. Teria sido uma questão financeira? 

Acredito que não. Ele sempre trabalhou em várias profissões e durante 

toda a sua vida foi professor em estabelecimentos de ensino privados, 

além de ter atuado regularmente como inspetor de educação do 

Estado de Minas Gerais. Também exerceu a advocacia com frequência 

e, vez ou outra, trabalhou como letrista, compondo e vendendo hinos 

                                                           
27 Por exemplo: “hoje entrarão em julgamento a acusada Maria da Conceição, 
pronunciada como incursa no artigo 294, § segundo do Código Penal, e os acusados 
Silvino Mendes e José Faustino, no artigo 303. Todos são defendidos pelo Sr. Dr. José 
Eutrópio” (O Pharol, Juiz de Fora, 22.6.1916). 
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e outras composições musicais. Era dessas atividades, exercidas 

simultaneamente, que Eutrópio tirou suas rendas. 

Outra profissão exercida por Eutrópio, a inspeção escolar, lhe 

foi possível, acredito eu, devido ao reconhecimento que a sua atuação 

no magistério lhe granjeou. Nos anos 1910-1920, em Minas Gerais, os 

inspetores de ensino eram nomeados pelo Presidente do Estado, 

sendo subordinados diretamente ao Diretor de Instrução Pública e ao 

Secretário do Interior da Instrução Pública, e deveriam ser pessoas 

diplomadas pelas escolas superiores, ginásios ou escolas normais do 

país, além de possuir reconhecido mérito e atividade no magistério 

(FARIA FILHO, 2015, p. 192).  

Certamente Eutrópio preenchia esses requisitos, e foi assim 

que em 1925 ele inspecionou as escolas secundárias da cidade de 

Itabira (A Noite, Rio de Janeiro, 16.11.1925). “Assistir às aulas dos 

diversos anos a fim de verificar o modo por que é ministrado o ensino, 

a capacidade dos professores e o adiantamento dos alunos; 

apresentar ao Secretário do Interior um relatório minucioso de sua 

fiscalização, à vista do qual o governo resolverá o que convier aos 

interesses do ensino, de acordo com a legislação que o regula” (ISOBE, 

2004, p. 112) eram algumas das funções do inspetor de ensino. Assim, 

é possível que, além das escolas de Itabira, Eutrópio também tenha 

exercido essas funções no Ginásio de Ouro Preto, fiscalizado por ele 

em 1926 (Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 07.3.1926), e também no 

Ginásio Ubaense, em Ubá, alvo das suas inspeções em 1928 (Jornal do 
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Brasil, Rio de Janeiro, 11.11.1928). O Externato São Luiz Gonzaga, de 

Juiz de Fora, também foi um espaço de atuação de Eutrópio como 

inspetor escolar (O Pharol, Juiz de Fora, 09.12.1922). Neste 

estabelecimento de ensino privado, voltado para o ensino primário e 

secundário, ele provavelmente realizou atividades como:  

 
Verificar se o programa do ensino primário estava 
bem e sendo fielmente praticado; assistir ao 
funcionamento das aulas, indicando ao professor 
tudo quanto repute necessário modificar no 
método por ele seguido; mostrar qual a verdadeira 
execução do programa; fiscalizar a observância 
rigorosa da legislação do ensino, apontando suas 
faltas e defeitos na prática; enviar, finalmente, no 
fim de cada quinzena, ao secretário do Interior, um 
relatório da inspeção que tiver feito (ISOBE, 2004, 
p. 111). 
 

Além de visitar as escolas para averiguação do seu estado de 

funcionamento e de regularidade das suas funções educativas, 

também era tarefa dos inspetores relatar minuciosamente as suas 

visitas de inspeção utilizando, pelo menos, “dois expedientes de 

registro: o Termo de Visita, que ficava registrado no ‘Livro de Termo 

Visitas’, na própria escola visitada, e cuja cópia era enviada para a 

Diretoria de Instrução da Secretaria do Interior, e um relatório 

minucioso, que deveria ser enviado à Secretaria” (ISOBE, 2004, p. 111). 

Durante a década de 1920, paralelamente às outras profissões 

exercidas, Eutrópio também foi professor de Filosofia no Instituto 

Bicalho (escola primária, secundária e normal de Juiz de Fora) e, em 
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1928, foi nomeado professor catedrático de Economia Política da 

Escola de Engenharia do Granbery em Juiz Fora (Jornal do Brasil, Rio 

de Janeiro, 02.11.1927; O Paiz, Rio de Janeiro, 29.2.1928).  

 Além do magistério, exercido durante toda a sua vida, José 

Eutrópio também se dedicou com afinco à música. Por exemplo, em 

1918, ele criou “um curso rudimentar de música, harmonia, história da 

música e estética, anexo à conceituada Escola Normal Santa Cruz”, 

onde também atuava como professor de História e Geografia. 

Segundo a imprensa, ele havia cursado “com invejável brilhantismo o 

curso do Instituto Nacional de Música” (O Imparcial, 22.2.1918), e por 

isso estava habilitado para criar e dirigir aquele curso. Não foram 

localizadas outras informações sobre a sua possível formação em 

música, o que me impede de fazer considerações profundas. Músico 

formado ou não, a sua atuação nesse campo cultural também foi 

reconhecida pelos seus pares. Além de ter atuado como professor de 

música, ele também participou de inúmeras apresentações musicais, 

encontros literário-musicais e saraus, como a audição de piano que 

aconteceu no Cinema Paz, em Juiz de Fora, organizada pelo 

“digníssimo Sr. Dr. José Eutrópio o qual, em excelente discurso, fez a 

apresentação das distintas senhoritas Paula Barros e Desdemona 

Magon, inteligentes alunas do consagrado maestro Alexandre 

Weissmann,” que “encantaram e abrilhantaram o público com seus 

talentos recebendo prolongadas salvas de palmas” (O Pharol, Juiz de 

Fora, 12.1.1922).  
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O teatro de revista foi outra arena na qual Eutrópio caminhou 

como músico. Entre julho e dezembro de 1919, a casa de espetáculos 

Politeama, “recebeu a revista local ‘Há anos atrás’ do distinto Sr. major 

Aristarcho Paes Leme e musicada pelo Sr. Dr. José Eutrópio” (O Pharol, 

Juiz de Fora, 7.6.1919). A sua atuação como músico – ou como um 

intelectual no cenário musical – certamente foi destacada e 

importante. Tanto que em 1925 ele foi convidado pelo então 

Presidente do Estado de Minas Gerais, Fernando de Mello Vianna 

(1878-1954), para participar da produção do hinário escolar e do 

cancioneiro infantil de Minas Gerais. Esse hinário “era uma espécie de 

livro didático composto por músicas que os professores deveriam 

ensinar aos alunos e continha hinos oficiais à pátria, aos heróis, ao 

mesmo tempo em que exaltava os estudos, Deus e a família” (CASTRO, 

2007, p. 31). A proposta desses “livros”, nas próprias palavras do 

Presidente do Estado, foi:  

 
Levar aos meios escolares o segredo da felicidade 
pelo rebate da alegria, pois que o povo mineiro é, 
na maior parte, e dentro da sua proverbial 
bondade, um povo relativamente triste, assim não 
é demais, pois, um movimento de entusiasmo, que 
venha fazer, também, das nossas escolas, 
verdadeiros centros de alegria, formando-se desta 
arte, gerações felizes (ABC, Rio de Janeiro, 
01.8.1925). 
 

Dessa maneira, o “hinário escolar e o cancioneiro infantil ter-

se-ão um pouco de música e de inteligência juntas e estou certo de 
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que, introduzindo em nossa vida escolar, acordará o coração infantil, 

fazendo que, no correr dos tempos, o trabalho hoje iniciado seja a 

realização vitoriosa do pensamento que o inspirou” (ABC, Rio de 

Janeiro, 01.8.1925). Ao lado dos professores da Escola Normal Modelo 

de Belo Horizonte, Arduíno Bolivar e Branca de Vasconcelos, José 

Eutrópio ajudou na composição letrista e musical dos hinos escolares. 

A sua atuação nesse importante empreendimento é um dos indícios 

do quão atuante e destacada foi a sua trajetória intelectual.28 

Todo esse reconhecimento construído e conquistado por 

Eutrópio, por certo, não esteve dissociado da sua participação em 

várias práticas e espaços associativos. Durante sua vida, participou de 

14 entidades, com propostas e atuações das mais variadas, desde 

associações mutuais, operárias, políticas e científicas, destacando-se 

claro, as artístico-literárias. Ele inclusive ajudou a fundar uma delas, a 

Associação Mineira de Imprensa, em 1921. Era destinada à 

congregação dos jornalistas mineiros e propunha ser um espaço de 

discussão de temas dos seus interesses. A partir de 1923, Eutrópio 

                                                           
28 A letra do hino e do cancioneiro infantil produzido por Eutrópio e pelos outros 
professores se acha em (MOTA, 2016). Sobre a trajetória profissional do professor 
Arduíno Fontes Bolivar (1873-1952), outro intelectual de destaque no cenário 
mineiro da Primeira República, há o trabalho de (CASTRO, 2007). Destaco, 
entretanto, que já em 1918, José Eutrópio foi convidado pelo então Agente Executivo 
e Presidente da Câmara Municipal (atual cargo de prefeito) de Juiz de Fora, José 
Procópio Teixeira, para compor, juntamente com o músico Lindolfo Gomes, o hino 
do Grupo Escolar Antônio Carlos (O Imparcial, Rio de Janeiro, 22.2.1918).  
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passou a dirigir a associação, promovendo alguns eventos 

significativos, como a comemoração da data de 13 de maio.  

O dia 13 de maio de 1924 foi atípico em Juiz de Fora, não só 

porque foi feriado nacional, mas também em razão de que “por 

iniciativa da Associação Mineira de Imprensa, superiormente presidida 

pelo nosso prezado colega Sr. Dr. José Eutrópio, a data de 13 de maio 

foi este ano comemorada brilhantemente nesta cidade”. A 

comemoração contou com discursos, música, comes e bebes e uma 

“bela festa”. Tudo começou “às 2 horas da tarde quando chegou o Sr. 

Dr. Evaristo de Moraes, vindo do Rio especialmente para a sessão 

cívica, que foi aberta ao som do hino nacional, pela banda do Décimo 

Regimento de Infantaria”.  

A presença do famoso jurista carioca Antônio Evaristo de 

Moraes (1871-1939) não foi fortuita. Segundo a imprensa, ele foi 

convidado especialmente para aquele evento. Assim, é bem possível 

que Eutrópio o conhecesse e que o convite tenha partido do próprio 

presidente da Associação Mineira de Imprensa, revelando alguns dos 

laços de amizade construídos por Eutrópio. Ademais, a presença do 

tão “ilustre” advogado agradou o público do evento e “a oração do Sr. 

Evaristo de Moraes, eloquente e formosa, encantou o seleto e 

numeroso auditório, que enchia o salão do Cinema Paz. O ilustre 

tribuno produziu uma peça magistral, encantando a todos pelo fulgor 

das imagens e a beleza das ideias, discorrendo longamente sobre a 

data”. Após os “formosos” discursos do visitante, “falaram ainda 
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diversos outros oradores, encerrando-se a sessão às quatro horas da 

tarde, tendo a bela festa deixado a melhor impressão possível” (O 

Pharol, Juiz de Fora, 13.5.1924). 

Essa foi uma das raras vezes que Eutrópio se manifestou 

publicamente sobre uma questão racial, como a comemoração da 

abolição da escravidão no Brasil. O 13 de maio, no pós-abolição, 

passou a ter vários sentidos, tanto para a população negra como para 

os outros grupos sociais. Em muitos casos, a data foi tida como uma 

festa da confraternização dos povos, em outros ela foi tomada por 

alguns grupos, como o movimento operário, como um expoente da 

luta dos trabalhadores, desvinculando, excluindo ou, até mesmo, 

imbricando a questão racial que ela carregava, ou pretendeu portar 

nas suas origens (RIBEIRO, 2016). Assim, pode ser que a comemoração 

do 13 de maio organizada por Eutrópio não esteve ligada a memória 

da libertação dos escravizados de 13 de maio de 1888, mas teve outros 

sentidos. A sua palestra proferida no encerramento da festa por ele 

organizada, “nomeada ‘A emancipação do operário’” (O Pharol, Juiz de 

Fora, 13.5.1924) é reconhecível dessa questão.  

Talvez a Associação Mineira de Imprensa tenha sido um dos 

espaços associativos onde Eutrópio mais atuou e conviveu. Tanto que, 

quando ele faleceu, em 1929, aos 44 anos de idade, foi essa associação 

que cuidou do seu velório e sepultamento. Noticiando o seu 

falecimento, a imprensa divulgou que “faleceu, repentinamente, o Dr. 

José Eutrópio, advogado, jornalista, e extinto presidente da Associação 
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de Imprensa de Minas Gerais, a cujas expensas será feito o seu 

enterro”. Seu velório foi concorrido e “o corpo esteve depositado no 

salão nobre do Jornal do Comércio, tendo sido grande o número de 

pessoas que o visitaram”. A imprensa também ressaltou que “o extinto 

não deixou parentes” (A Noite, Rio de Janeiro, 22.6.1929).  

Eutrópio também parece não ter sido casado, pelo menos, não 

localizei nada a respeito disso na imprensa. Um ano após a sua morte, 

a mesma entidade que cuidara do seu enterramento, promoveu uma 

“homenagem a um dos mais brilhantes intelectuais que Minas já teve” 

e, assim, “Juiz de Fora vai erguer um mausoléu no túmulo de José 

Eutrópio”. A comissão promotora dessa homenagem “composta dos 

Srs. maestro Duque Bicalho, Oswaldo Velloso, Valle Ferreira, Alcides 

Rodrigues Junior, Urbano Mata e Besnier de Olivier”, teve como 

objetivo “saudar um dos mais competentes críticos de arte musical 

que tem tido nosso país, musicista, escritor de mérito e jornalista 

perfeito, falecido há quase um ano e a homenagem que ora se prepara 

à sua memória é das mais justas, tendo a iniciativa sido recebida muito 

bem pelo povo juizforano” (Diário da Noite, Rio de Janeiro, 10.4.1930).  

Apesar da sua curta existência, Eutrópio construiu uma 

trajetória de sucesso. Formou-se advogado, tendo atuado no direito 

civil e na justiça militar. Exerceu várias outras profissões que, além de 

lhe granjear reconhecimento social, certamente, lhe deu prazer e 

êxito, pois, exerceu-as sem interrupção durante toda a sua vida. 

Possivelmente, ele se deparou com vários obstáculos em sua 
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trajetória, mas, ao que parece, conseguiu superá-los, ou conviver com 

eles de modo que isso não lhe tolhesse os seus interesses. A sua 

trajetória de vida é uma janela interessante para se visualizar mais de 

perto as realidades e experiências de outros intelectuais negros 

financeiramente remediados no pós-abolição. 

Foram raras as vezes que ele se manifestou publicamente, seja 

pela imprensa ou outros meios, sobre a sua cor ou origem racial.29 

Aliás, no tocante à sua identidade racial, ele foi um equilibrista. Não 

ignorou a desigualdade racial e reconheceu a desvantagem dos negros 

em relação aos brancos, porém, construiu e defendeu um perfil racial 

plástico, mutante e negociável. Sua experiência, contudo, demonstra 

uma das dificuldades enfrentadas pelos sujeitos de cor no pós-

abolição em relação aos processos de construção da identidade 

sociorracial, ou seja, o fardo (negativo) que o racismo e a racialização 

das relações sociais representou para indivíduos como Eutrópio.  

O pouco que acompanhei da sua trajetória demonstra que ele 

se esforçou para ser reconhecido por aquilo que acreditava ser 

importante para qualquer indivíduo: sua atuação social. Não é para 

                                                           
29 Ele também pode ter se manifestado sobre assuntos dessa monta sob 
pseudônimos, prática muito comum entre os que escreviam na imprensa do período. 
Eutrópio escreveu, por exemplo, sob o heterônimo Florestano. Contudo, nas minhas 
pesquisas encontrei milhares de textos sob esse nome, o que necessitaria de uma 
investigação muito detida para definir o que foi e o que não foi da sua autoria, além 
de que, possivelmente, ele deve ter utilizado também outros pseudônimos, os quais 
eu não tenho condições de precisar. A indicação do pseudônimo de Eutrópio está 
em (SENNA, 1913, p. 944). 
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menos que sempre colocou o seu desempenho profissional e social 

como uma marca que deveria defini-lo e distingui-lo. Não queria ser 

(re)conhecido somente como homem negro, mas como um advogado, 

professor, jornalista, músico e literato que, entre muitas outras 

qualidades, tinha também a cor da pele preta. Aliás, a construção do 

silenciamento sobre a própria cor que, no pós-abolição, ainda 

permanecia como marca de discriminação herdada do período da 

escravidão, foi uma reivindicação politizada de homens e mulheres 

negras nesse período (PINTO, 2014). 

Em síntese, ainda que em pinceladas gerais, a sua trajetória é 

uma boa possibilidade para aprofundar esse debate e formular outras 

questões como, por exemplo, questionar o silêncio ou o lugar menor 

ocupado pela cor nas biografias públicas de intelectuais negros/as. Ou, 

então, como pensadores/as negros/as lidaram com o racismo em 

diferentes contextos e situações diversas.  
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Políticas públicas de educação brasileira nos governos de 

FHC e Lula (1995-2010) 

 

Márcia Santos Anjo Reis30 

Renata Machado de Assis31 

 

Introdução 

Diante do cenário de inúmeras demandas econômicas, 

políticas, sociais e culturais, a educação passa por mudanças, tendo 

em vista demandas presentes na relação entre Estado, sociedade e 

mercado. Torna-se um trabalho a ser concretizado pela produção 

científica, apreender os diversos nexos constitutivos das políticas 

educacionais brasileiras, bem como seus diferentes atores e 

interlocutores. Nesse contexto, constitui-se objeto deste artigo as 

políticas públicas de educação brasileira durante os governos de 

Fernando Henrique Cardoso32 (1995-2002) e de Luiz Inácio Lula da 

Silva33 (2003-2010). Ambos os governos apresentaram um elemento 

político comum enfrentado em seus mandatos: o da expansão do 

acesso à educação de forma geral.  

                                                           
30 Doutora em Educação, UFG. 
31 Doutora em Educação, UFG. 
32Será utilizado FHC para referir-se ao ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. 
33Será utilizado Lula para referir-se ao ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva. 
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Optou-se pelo recorte histórico a partir da década de 1990 por 

perceber que desde os anos 1960 houve iniciativas de normatizar a 

educação no país, com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (LDB) de 1961 (Lei n. 4.024), da LDB de 1971 (Lei n. 5692), da 

Constituição Federal (CF) de 1988, da LDB de 1996 (Lei n. 9.394), mas 

foi com a implantação de algumas políticas educacionais no governo 

FHC, bem como do Plano Nacional de Educação (PNE) de 2001-2010 e 

do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) do governo Lula, 

implantado a partir de 2007, que as políticas educacionais referentes 

à qualidade da educação, à avaliação do sistema e das escolas e das 

políticas de expansão do ensino superior assumiram maior 

importância. 

A compreensão de Estado adotada nesse texto não se reduz ao 

governo, mero aparelho de regulação da sociedade, ao aparato 

parlamentar, mas se ajusta à concepção gramsciana, de Estado 

ampliado34, formado pela superestrutura do bloco histórico, 

                                                           
34Gramsci (1978) aborda a ideia de Estado ampliado (integral), referindo-se à 
superestrutura do bloco histórico formado pela sociedade política (organismos 
inerentes ao aparelho de Estado, como o governo, as forças armadas e o sistema 
judiciário, cujas atividades passam pela dominação, direção e coerção, objetivando 
impor às massas a ideologia e a cultura dominante,) e à sociedade civil (organismos 
privados de produção voluntária, dentre estes: os partidos, a Igreja, os sindicatos, a 
escola, os meios de comunicação e as diversas formas de organizações sociais, que 
procuram impor hegemonia cultural e política, a partir da direção intelectual e moral 
cujas atividades têm a finalidade de construir a hegemonia pela direção e 
persuasão). Tanto a sociedade política quanto a sociedade civil cumprem funções 
hegemônicas e também de dominação por meio dos sistemas jurídicos. 
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constituída pela sociedade civil e sociedade política como conteúdo 

econômico-social, no qual as relações sociais são produzidas e 

reproduzidas, plenas de contradições e sujeitas a conflitos. Estado não 

é a estrutura econômica, mas a expressão política das relações 

ideológicas e culturais, da vida espiritual e intelectual que se 

constituem o centro da análise. Implica em compreendê-lo como ator 

e autor de ações específicas, capazes de intervir na cultura política, na 

estratégia dos demais atores, na elaboração de sua própria agenda 

governamental. 

A partir dos anos 1970 o mundo sofreu mudanças profundas, 

em todas as esferas: política, econômica, social e cultural. A educação, 

como parte integrante da vida social, também recebeu influências dos 

fatos ocorridos na paisagem econômica e social do planeta (MAUÉS, 

2003). Suas funções e seu papel passaram a ser questionados, e a 

educação foi apontada como um forte elemento das mudanças 

requeridas no processo de acumulação flexível do capitalismo 

(HARVEY, 1992). No entender de Maués (2003), a consequência desse 

processo é uma intervenção mais direta dos organismos internacionais 

nos Estados-Nação, mediante a educação, com a intenção de alinhá-

los à nova ordem política, econômica e social. Em decorrência, os 

governos aumentaram as despesas com a educação, visando elevar o 

nível de qualificação geral da população. 
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No Brasil, pode-se dizer que a política baseada no padrão 

neoliberal de desenvolvimento, sob a influência dos organismos 

internacionais, iniciou-se de forma assistemática nos anos 1980 e se 

afirmou nos anos 1990. Neves e Fernandes (2002) afirmam que a 

educação brasileira caminha sob a égide das influências capitalistas e, 

especialmente, da política neoliberal35. Para Nascimento, Silva e 

Algebaile (2002), o país, nos anos 1990, não apenas foi marcado por 

transformações ocorridas no cenário internacional, como adotou 

“medidas para a reforma do aparelho do Estado, o que significa um 

redirecionamento da concepção de Estado e dos parâmetros de suas 

ações no campo econômico, político, social, cultural e educacional” (p. 

94). 

A concepção neoliberal passou a direcionar a política brasileira 

a partir do governo de Fernando Collor de Mello (1990-1992) e 

acentuou-se no governo de FHC (1995-2002) por meio de uma série 

de reformas do Estado, tendo a privatização como um dos eixos 

centrais. O Plano Diretor do Aparelho do Estado, publicado em 

novembro de 1995, apresenta os pressupostos básicos da reforma do 

Estado no Brasil, que tem como finalidade intensificar a abertura do 

mercado para investimentos estrangeiros. O que se percebe na 

                                                           
35Embora essas afirmações tenham sido publicadas na década de 2000, nos dias 
atuais a realidade não é muito diferente no que se refere às influências dos 
organismos internacionais e das políticas de quase-mercado em educação. 
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proposta, no entender de Chaves, Lima e Medeiros (2008), é que 

“trata-se da implantação de um Estado, economicista e empresarial-

gerencialista, onde a satisfação das demandas do mercado e de sua 

lógica da competição ocupam lugar de destaque” (p. 345), na qual “a 

defesa da universalização dos direitos sociais foi substituída pela da 

focalização e o princípio da igualdade pelo da equidade” (p. 333).  

No entender destes autores, a política de focalização na área 

educacional revela-se por meio dos recursos da União, priorizados 

para o atendimento ao ensino fundamental pela redução dos 

investimentos públicos nas Instituições de Ensino Superior (IES) 

públicas, conduzindo-as a conseguir recursos no mercado, e pela 

criação de bolsas para os estudantes do ensino superior privado. 

De acordo com Chaves, Lima e Medeiros (2008), as reformas 

neoliberais, políticas e econômicas, que se iniciaram no governo de 

FHC (1995-2002), causaram impactos significativos na redefinição do 

papel do Estado e no desenvolvimento das políticas públicas. Todavia, 

as políticas neoliberais não conseguiram alterar a realidade social do 

país, como apregoado, pois o quadro de desigualdades se manteve ou 

se intensificou. A educação, bem como toda a área social, sofreu as 

consequências da redução de recursos no orçamento geral. As 

políticas desenvolvidas de ajuste estrutural se pautaram na 

“desregulamentação dos mercados, na abertura comercial e 
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financeira, na privatização do setor público e na redução do Estado” 

(CHAVES; LIMA; MEDEIROS, 2008, p. 333). 

Na educação básica, ocorreram iniciativas de avaliação 

estandardizada implantadas no país. A avaliação ganhou centralidade 

nas ações do Estado como forma de regular e, supostamente, de 

melhorar o desempenho das ações escolares. Nessa direção, Ball 

(2004) afirma que as políticas sociais e educacionais cada vez mais se 

articulam e se legitimam de forma “explícita, direta e, muitas vezes, 

exclusivamente em função do seu papel em aumentar a 

competitividade econômica por meio do desenvolvimento das 

habilidades, capacidades e disposições exigidas pelas novas formas 

econômicas da alta modernidade” (p. 1.109). No ensino superior, de 

acordo com Oliveira (2000), os princípios e as ações básicas da reforma 

da educação superior brasileira são, em grande medida, apontados 

nos documentos governamentais e nos textos legais (leis, decretos, 

portarias, resoluções)36. Sendo assim, as grandes linhas da educação 

se expressam em leis que são regulamentadas, mas é oportuno 

registrar que a instituição de leis não basta. É preciso que essas leis 

                                                           
36A organicidade estabelecida entre as políticas governamentais e os marcos 
jurídicos no campo educacional aponta que as leis educacionais brasileiras, na sua 
maioria, são “resultantes da ação do Estado stricto sensu sob a batuta da ação 
dominante do Executivo, ao fazer valer suas ações e políticas já delineadas para o 
campo” (DOURADO, 2011a, p. 25). O PNE de 2001 e, sobretudo, o de 2011, se 
diferem, pois foram precedidos de debates pela sociedade civil e objeto de ação do 
Legislativo, antecipando-se à ação do Executivo. 
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sejam cumpridas e materializadas, por isso a relevância de se fazer 

pesquisas, considerando não só as leis, como também instrumentos 

correlatos e reguladores adotados para tentar aprender a lógica das 

políticas de governo.  

Oliveira (2011) afirma que as políticas de governo “são aquelas 

que o Executivo decide num processo elementar de formulação e 

implementação de determinadas medidas e programas, visando 

responder às demandas da agenda política interna” (p. 329). Nessa 

ótica, as políticas de governo estão sujeitas às condições e 

circunstâncias conjunturais, apresentando, assim, maiores riscos de 

descontinuidade das políticas públicas. 

Sendo assim, faz-se necessário “considerar o contexto no qual 

as políticas são formuladas e implementadas, a análise das políticas de 

uma perspectiva crítica e a necessidade de entender o processo 

político como algo dialético” (MAINARDES; FERREIRA; TELLO, 2011, 

p.154). 

Sem a pretensão de exaustividade, serão apresentadas ações 

dos governos de FHC e Lula propostas e materializadas, que 

contribuíram para a reflexão do sistema educacional brasileiro, 

especialmente no que se refere à tentativa de universalização do 

acesso à educação básica e à expansão do ensino superior.  
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Reformas e políticas da educação brasileira – governo FHC (1995-

2002) 

A educação nos dois governos de FHC (1995-2002) foi 

caracterizada pela valorização do ensino fundamental, com base na 

lógica de elevação da competitividade empresarial, com o objetivo de 

ampliação do tempo de escolarização e de qualificação da força de 

trabalho no país.  

Oliveira (2009) menciona que as reformas e políticas 

educacionais implementadas no governo de FHC elevaram a 

competitividade do país, sua inserção na globalização econômica em 

virtude da flexibilização das relações entre capital e trabalho, 

enfatizaram o ensino fundamental e estabeleceram novas formas de 

regulação dos sistemas de ensino e das escolas, estimulando a 

concorrência e a produtividade. 

No entender de Krawczyk (2008), na década de 1990, alguns 

conceitos, tais como desconcentração, descentralização, regulação, 

federalismo e governança foram muito presentes na análise das 

políticas educacionais adotadas em âmbito internacional, e, 

consequentemente, na América Latina e no Brasil. Todos esses 

conceitos, conforme a autora, expressam diferentes formas de 

compreensão da relação estabelecida entre Estado e sociedade, 

provenientes das reformas educacionais iniciadas na década de 1990 
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na América Latina, no bojo de profundas transformações políticas, 

econômicas e sociais, nacionais e internacionais, que tinham a 

intenção de reformular radicalmente essas relações. 

A década de 1990 determinou o amplo salto quantitativo da 

matrícula em todos os níveis de ensino e uma mudança na educação 

brasileira. Cunha (2000) afirma que, no período 1991-1996, um 

aspecto marcante do ensino brasileiro foi o crescimento do número de 

alunos do ensino médio da ordem de 52%, o que gerou a pressão por 

novas vagas no ensino superior. Nesse contexto, consolidou-se no 

Brasil o processo de diversificação e diferenciação do sistema de 

educação superior, colocado em prática como política educacional, 

objetivando a expansão desse nível de ensino frente à procura 

crescente de vagas por meio de mecanismos que aspirassem a 

massificação do ensino superior, principalmente a partir da década de 

1990. 

O governo de FHC apresentou como um dos seus grandes feitos 

a segurança da estabilidade econômica obtida pelo Plano Real, que 

conseguiu controlar a hiperinflação de quase três décadas que o país 

vinha sofrendo (OLIVEIRA, 2011). Esta estabilidade, segundo a autora, 

deu sustentação ao governo para colocar em execução um conjunto 

de reformas na esfera do Estado, procurando sua racionalização e 

modernização. A reforma do Estado foi organizada pautada na 
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mudança na forma de gestão das políticas públicas e na privatização 

de empresas estatais.  

As reformas educacionais propostas e implementadas pelo 

governo FHC no Brasil buscaram por meio da descentralização 

administrativa, financeira e pedagógica gerar a ampliação do acesso à 

educação a partir de uma lógica racional, tendo como paradigma o 

preceito da economia privada (OLIVEIRA, 2011; DOURADO, 2002). 

Frigotto e Ciavatta (2003) afirmam que o projeto educativo do 

governo FHC apresentava coerência quando articulado ao projeto de 

ajuste da sociedade brasileira às demandas da globalização 

econômica. As necessidades da sociedade organizada foram 

substituídas por medidas produzidas por segmentos do governo, que 

impunham políticas de cima para baixo, e de acordo com os princípios 

do ajuste.  

A proposta de governo de FHC (1995-1998) teve duas grandes 

linhas de gestão, de acordo com Castro (2010): estavam focalizadas na 

educação básica – considerada o elo mais frágil da educação brasileira 

e o ensino superior seria uma prioridade secundária – e na redefinição 

dos papéis do governo federal na educação, sendo que ao Ministério 

da Educação (MEC) seria dado “um papel de formulador de políticas e 

prepará-lo para exercer as funções de controle de qualidade” (p. 271). 
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O Inep se tornou o órgão do MEC responsável pelas estatísticas 

educacionais da educação básica e superior. 

No entender de Cunha (2003), a proposta para a educação 

superior do governo FHC destacou o papel econômico da educação 

como base para o desenvolvimento e progresso científico e 

tecnológico; enfatizou, com relação à rede federal de ensino, que esta 

precisava ser revisada, e não se referiu às instituições privadas, 

propondo uma modificação administrava com o objetivo de promover 

“administração mais racional de recurso e a utilização da capacidade 

ociosa, visando a generalizar os cursos noturnos e aumentar as 

matrículas, sem despesas adicionais” (p. 39), ou seja, uma política que 

traduzisse a concepção de racionalização dos gastos e o aumento da 

produtividade na educação superior. 

Verificam-se modificações propositivas no campo das políticas 

educacionais brasileira, sobretudo na educação superior. A LDB/1996 

instituiu princípios que modificaram a organização desse nível de 

ensino em harmonia com as recomendações dos organismos 

internacionais37, com ênfase na descentralização e flexibilização38. 

                                                           
37Dentre os organismos internacionais, estamos considerando especificamente o 
Banco Mundial (BM) e a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência 
e a Cultura (Unesco).  
38A LDB/1996 (BRASIL, 1996), dentre outras medidas, flexibilizou as formas 
organizacionais de oferta da educação superior, permitindo, a partir de 1997, a 
criação de centros universitários e, de 1999, a dos centros de educação tecnológica 
e faculdades de tecnologia. 
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Desta maneira, observou-se a expansão das oportunidades 

educacionais por meio da criação de IES privadas por todo o país, 

mostrando a clara inferência à privatização da educação superior. Esse 

movimento expansionista pode ser constatado ao verificar que as 

matrículas no ensino superior privado passaram de 970.584, em 1994, 

para 2.428.258, em 2002, um crescimento de 150,2%, contra o 

crescimento de 52,3% do setor público, no mesmo período em análise 

(BRASIL, 2004). 

O Estado passou a ser o promotor e o regulador do 

desenvolvimento econômico e social, e não mais o responsável 

imediato e direto da produção de bens e serviços do desenvolvimento, 

estabelecendo uma “administração pública gerencial39, flexível e 

eficiente, voltada para o atendimento do cidadão” (BRASIL, 1995, p. 

13). A flexibilidade proposta pela administração gerencial estava 

direcionada à capacidade adaptativa e a mudanças rápidas, contínuas 

e inesperadas que aconteciam no meio social, e sua forma de controle 

se concentra nos resultados, e não nos processos.  

Para Frigotto e Ciavatta (2003), o projeto de educação básica 

daquela gestão afirmou-se segundo a lógica unidimensional do 

                                                           
39A administração pública gerencial ampara-se nos princípios básicos da 
administração burocrática, que são: eficiência e qualidade na prestação dos serviços 
públicos, admissão dos funcionários por mérito, sistema estrutural e universal de 
remuneração, avaliação contínua de desempenho profissional e treinamento 
metódico (BRASIL, 1995).  
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mercado, tanto no âmbito organizativo quanto no do pensamento 

pedagógico. Foram utilizadas medidas paliativas para reiterar o 

desmantelamento da educação pública, em todos os níveis, em virtude 

da ausência de uma efetiva política pública, com investimentos no 

campo educacional. 

Estes autores comentam que a política direcionada para o 

ensino fundamental foi eleita como prioridade central durante os dois 

mandatos, tanto no âmbito organizativo quanto pedagógico. A 

educação infantil, a de jovens e adultos, a de nível médio e superior 

tiveram menor incentivo que o ensino fundamental. No entanto, os 

autores ressaltam que o investimento no ensino fundamental, mesmo 

priorizado nas duas gestões do governo FHC, não foi suficiente para 

garantir a melhoria da educação nesse nível, em virtude da 

degradação das condições de democratização do conhecimento.  

Pode-se afirmar que nos anos 1990 foi disseminada uma 

cultura de avaliação dos problemas educacionais e escolares, 

sobretudo no contexto da educação básica. Atingiu a quase totalidade 

da proposta de universalização do ensino fundamental, com 97% das 

crianças matriculadas nas escolas públicas do país40. Foram criadas 

políticas avaliativas, no início do governo FHC, como o Exame Nacional 

                                                           
40 Deve-se lembrar que 3% da população entre seis e quatorze anos estava fora da 
escola. 
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do Ensino Médio (Enem), o Exame Nacional para Certificação de 

Competências de Jovens e Adultos (Encceja) e o Exame Nacional de 

Cursos (ENC, o denominado Provão), bem como se deu continuidade 

ao Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), formalizado em 

1994, pela Portaria n. 1.795, de 27 de dezembro (FREITAS, 2004).  

Draibe (2003) enumera algumas ações do governo FHC, 

durante suas duas gestões: a supervisão e monitoramento da 

qualidade de ensino, por meio da produção de estatísticas 

educacionais e implantação do sistema nacional de avaliações 

pedagógicas, abrangendo os três níveis de ensino, o reforço e a 

ampliação dos programas nacionais de capacitação docente, dentre os 

quais se pode citar a TV Escola, a reforma do financiamento e da 

sistemática de gastos do ensino fundamental - Fundo de Manutenção 

e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do 

Magistério (Fundef), a descentralização dos programas federais de 

apoio ao ensino fundamental, por intermédio do Fundef, de estímulo 

à municipalização desse nível de ensino e a modernização dos 

conteúdos do ensino fundamental e médio, com elaboração e 

distribuição dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN). Na opinião 

de Draibe (2003), naquela gestão, houve a redução do analfabetismo, 

o aumento da escolaridade da população e a universalização do acesso 

ao ensino fundamental. 
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No entanto, Shiroma, Moraes e Evangelista (2007) afirmam, 

em contraposição às afirmações dessa autora, que se a educação fosse 

prioridade do governo FHC, como tentaram demonstrar, essa decisão 

estaria evidenciada primordialmente na dotação orçamentária, mas, 

durante esse período de governo, foi notória a progressiva redução 

dos gastos públicos para o campo educacional.  

As políticas adotadas no campo da educação superior também 

se orientaram pela conexão dos diferentes processos de avaliação41, 

credenciamento e recredenciamento, tendo em vista determinar um 

sistema fundamentado na flexibilidade, competitividade e avaliação, o 

que acaba gerando uma competição no campo universitário, 

notadamente porque colaboraram para o ranqueamento das IES em 

contraponto à execução de um padrão de qualidade social das 

universidades. O mecanismo de avaliação gerencial, implementado no 

governo FHC, instituiu a competitividade do mercado da educação 

superior por meio da exposição que a mídia e o governo faziam aos 

resultados do ENC. 

Esse processo expansionista, centrado na diversificação e 

diferenciação institucional, apesar de ampliar o número de vagas, de 

                                                           
41O Programa Avaliação Institucional das Universidades Brasileiras (Paiub), 
estruturado no governo Itamar Franco, funcionou até 1996 e, a partir de 1997, o 
sistema de avaliação da educação superior passou a se pautar no exame das 
condições de oferta e no ENC, popularmente conhecido como “Provão”, consistente 
numa única prova escrita, para os alunos concluintes dos cursos (SGUISSARDI, 2006).  
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cursos e de instituições nos vários municípios do Brasil, principalmente 

na segunda metade dos anos de 1990, não possibilitou efetivamente 

a democratização dos mecanismos de acesso e permanência à 

população historicamente excluída da educação superior, tendo em 

vista que tal processo se concretizou com predomínio na esfera 

privada. 

A ampliação da educação superior pública foi concretizada, 

principalmente, pela criação e/ou consolidação das universidades 

estaduais, reduzida expansão das IES federais (realizada 

internamente) e a origem de IES municipais que, segundo Dourado 

(2010), foram “criadas, em muitos casos, para garantir expansão do 

ensino privado subvencionado pelo poder público” (p. 125) e eram 

vistas como “fator de prestígio e eficaz marketing nos processos 

eleitorais” (p. 126). 

Observa-se como tendência do processo expansionista 

políticas de formação “aligeiradas” e redução da educação superior às 

atividades de ensino, objetivando a expansão da educação superior, 

considerando as exigências do mercado, provocando a 

mercantilização desse nível de ensino e, portanto, maior subordinação 

da gestão e da produção do trabalho acadêmico aos critérios do 

capital.  
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O governo FHC aprovou regulamentações e legislações para o 

ensino superior alinhadas com a política governamental que atendia a 

lógica de expansão dos setores privatistas e para a reformulação da 

política brasileira da educação superior, “sob um duplo viés: ampliação 

do número de instituições de ensino superior (IES) privadas e 

privatização interna das IES públicas” (MANCEBO; SILVA JR.; OLIVEIRA, 

2008, p. 8). 

Dentre as vantagens das IES privadas se declararem 

particulares ou privadas/mercantis permitidas pela legislação em 

vigor, tem-se a possibilidade de obter apoio de capital (nacional ou 

internacional), tornando-se aceitável, nas instituições com fins 

lucrativos, a questão patrimonial e sucessória, e passou a ter liberdade 

de atuação de capitais (SGUISSARDI, 2008; CARVALHO, 2011).  

Sob o princípio básico da racionalização de recursos e a 

precisão de elevar os níveis de eficiência e de responsabilidade social, 

as IES públicas acrescentam iniciativas para apreensão de recursos 

junto a empresas e clientes, comercializando seus serviços. A venda de 

serviços educacionais se efetivou por meio de cursos pagos, 

especialmente os de especialização; parcerias entre as universidades 

públicas e fundações privadas para efetivação de consultorias e 

assessorias; de política de extensão universitária (cursos de curta 
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duração); implantação de mestrados profissionalizantes (SILVA JR., 

SGUISSARDI, 2001; LIMA, 2008; CHAVES; LIMA; MEDEIROS, 2008). 

Para Ferreira (2012, p. 461), “as universidades passaram ser 

vistas a partir de uma visão mais pragmática e utilitária dos seus 

serviços, [...], modificando expressivamente os referenciais da sua 

finalidade e relevância social”. Outras medidas no governo FHC de 

reestruturação da educação superior e das universidades públicas que 

valem ser ressaltadas foram: a Lei 10.168/2000, que instituiu o 

Programa de Estímulo à Interação Universidade-Empresa para o Apoio 

à Inovação a partir de parcerias entre universidades, centros de 

pesquisa e o setor privado; a Lei 10.260/2001, que estabeleceu sobre 

o Fundo de Financiamento do Estudante do Ensino Superior (Fies)42 e 

que autorizou a alocação de verbas públicas para as IES privadas, que 

apresentassem avaliação positiva (conceitos A, B ou C nas três últimas 

avaliações e cursos regularmente reconhecidos), garantindo a 

ocupação de parte das vagas do setor privado e a Lei 10.173/ 2001, 

que aprovou o PNE.  

O PNE43/2001 configurou-se como plano nacional para a 

educação e sinalizou diretrizes e metas para os 10 anos seguintes. 

                                                           
42O Fies trata-se de um programa de bolsas reembolsáveis, no qual o aluno 
beneficiário, após a conclusão do curso, retorna e paga ao governo federal o 
financiamento estudantil recebido. 
43O PNE teve tramitação sui generis, abrangendo o projeto da sociedade brasileira e 
a proposta encaminhada pelo Executivo Federal, que expressavam concepções e 



- 192 -  

Segundo Dourado (2011b, p. 29), “o PNE configurou-se como plano 

formal, marcado pela ausência de mecanismos concretos de 

financiamento”, o que colaborou para que as metas definidas pelo 

plano não se materializassem e nem “foi considerado como referência 

para as políticas e gestão do governo FHC” (p. 24). 

Ao final do governo FHC, a educação nacional se apresentava 

fragmentada, segmentada e dispersa, o que não colaborou para 

instituir bases de cooperação, integração e coesão44 entre os entes 

federativos e a sociedade. 

O fracasso do neoliberalismo tardio desse governo propiciou o 

favoritismo do candidato Lula nas eleições de 2002, no entender de 

Frigotto e Ciavatta (2003). Houve uma vitória das forças políticas e 

sociais, o que efetivou a resistência ativa à ditadura civil-militar e à 

ditadura do capital com suas políticas neoliberais, o que levou à 

demanda de uma inversão de direção do modelo econômico e, 

consequentemente, nas esferas social e educacional. 

 

                                                           
prioridades educacionais distintas. A proposta da sociedade brasileira não foi 
incorporada ao plano aprovado. A respeito das propostas de PNE, ver: Dourado 
(2011a, 2011b). 
44A integração de uma sociedade está sujeita às políticas públicas e sociais que o 
Estado desenvolve e coloca em ação, e a coesão são “atitudes, valores e disposições 
favoráveis à cooperação, à confiança e à tolerância” (OLIVEIRA, 2011, p. 331) 
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Reformas e políticas da educação brasileira – governo Lula (2003-

2010) 

Quando o presidente Lula assumiu a presidência do Brasil, em 

2003, foi eleito apoiado por onze partidos políticos 

(PL/PCB/PCdoB/PMN/PDT/PPS/PSB/PV/PGT/PSP/CPTB), 

caracterizando um governo de coalizão partidária. O presidente 

cumpriu dois mandatos sucessivos, de 1º de janeiro de 2003 a 31 de 

dezembro de 2010. Esse governo, conforme Novy (2009), intensificou 

o planejamento das atividades sociais e econômicas, com 

investimentos em infraestrutura produtiva e social. Para esse autor, os 

dados mostram a existência de uma forte dinâmica de inclusão. Houve 

queda na desigualdade no país, pois a renda dos mais pobres cresceu 

mais rápido do que a dos mais ricos, o que foi considerado um 

crescimento com equidade. Na área da educação, o aumento de 

verbas para escolas e universidades resultou em aumento de quotas e 

bolsas.  

Analisando as propostas45 de governo dos dois mandatos de 

Lula, observa-se que três diretrizes para a educação foram traçadas: 

qualidade social da educação, democratização do acesso/garantia da 

permanência e democratização da gestão educacional. Elas 

                                                           
45As propostas analisadas foram “Uma escola do tamanho do Brasil” (BRASIL, 2002) 
e “Programa Setorial de Educação 2007/2010” (BRASIL, 2006).  



- 194 -  

direcionaram as ações desenvolvidas em todos os níveis e 

modalidades (BRASIL, 2002, 2006).  

Em função da busca pela governabilidade, no primeiro 

mandato de Lula, de acordo com Sguissardi (2006), não sobressaíram 

políticas heterodoxas na economia ou antineoliberais em nenhum 

campo da administração pública. O que se constatou foi a 

continuidade das políticas do governo de FHC, “tanto no campo da 

macroeconomia, dos compromissos com o mundo financeiro, quanto 

nas alianças políticas com partidos de centro e de centro direita” (p. 

1039). 

O governo Lula dedicou-se a rever o processo de 

municipalização predatória da escola pública e propôs vínculos de 

colaboração entre os entes federativos para promover a 

universalização da educação básica, com o objetivo de elevar a média 

de escolaridade da população brasileira e resgatar a qualidade do 

ensino, em todos os níveis. Destarte, o projeto de educação desse 

governo teve inicialmente três diretrizes gerais: “a) democratização do 

acesso e garantia de permanência; b) qualidade social da educação; c) 

instauração do regime de colaboração e da democratização da gestão” 

(LIBÂNEO; OLIVEIRA; TOSCHI, 2012, p. 188-189). Neves (2005) pontua 

alguns programas educacionais que surgiram no primeiro mandato e 

que se apresentaram prioritários: reforma da educação superior; 
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Alfabetizar para Incluir; e criação do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação (Fundeb). Vale destacar que houve 

continuidade desses programas no segundo mandato. 

A educação durante o governo Lula (2003-2010), assim como 

foi no governo anterior, também enfatizou o ensino fundamental, de 

modo especial, com a ampliação de oito para nove anos de duração, 

mas com uma perspectiva diferente, não mais voltada para a visão 

empresarial, e sim focada na oferta da educação básica obrigatória e 

com qualidade. 

Oliveira (2009) afirma que, nesse governo, o foco foi o 

crescimento do país e a inclusão social por meio de uma educação de 

qualidade acessível a todos. A ênfase, portanto, ocorreu no ensino 

superior, no incentivo à qualidade de educação básica, na 

alfabetização e na educação profissional. 

As políticas educacionais impetraram visibilidade na agenda 

pública e foram sendo reorientadas a partir de 2003, significando, de 

acordo com o governo Lula, avanços nos marcos regulatórios para a 

educação básica, profissional e superior, sobretudo na expansão e 

garantia de uma educação pública de qualidade, considerando o 

binômio: democratização e inclusão (BRASIL, 2010). 
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Dentre as várias ações empreendidas, algumas tiveram 

influência na educação básica, como: a ampliação dos programas 

Dinheiro Direto na Escola, do Livro Didático, das Bibliotecas Escolares, 

de Alimentação Escolar, do Projeto Esporte (Proesp), do Programa 

Nacional de Alimentação Escolar (Pnae) e do Programa TV Escola. Na 

mesma direção, ocorreu a criação do Programa Mais Educação, da 

Política Nacional de Educação Infantil, do Programa de Apoio ao 

Transporte Escolar, do Programa Caminho da Escola, do Programa 

Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede 

Escolar Pública de Educação Infantil (Proinfância), do Programa de 

Formação Inicial para Professores em Exercício na Educação Infantil 

(Proinfantil), do Plano de Desenvolvimento da Escola (PDE-Escola), do 

Programa Escola Aberta, do Programa Saúde na Escola (PSE), do 

Programa de Implantação de Salas de Recursos Multifuncionais, do 

Programa um Computador por Aluno e do Programa Nacional para a 

Certificação de Proficiência no Uso e Ensino da Língua Brasileira de 

Sinais (Prolibras). Foi implementado o Programa Educação Inclusiva: 

Direito à Diversidade, do Programa Escola Acessível e do Piso Salarial 

do Magistério. Teve continuidade o Salário Educação, houve a 

substituição do Fundef pelo Fundeb, a criação da Prova Brasil, da 

Provinha Brasil, do Ideb e do Censo Escolar da Educação Básica, a 

continuidade do Saeb, a ampliação do ensino fundamental para nove 
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anos, a reformulação e ampliação do Enem, a criação do Plano de 

Formação Inicial e Continuada, Presencial e a Distância, de Professores 

para a Educação Básica (Parfor) e da Rede Nacional de Formação 

Continuada (BRASIL, 2010)46. Observe-se que a educação básica 

ganhou maior destaque em suas três etapas, e não apenas no ensino 

fundamental. Os programas e ações tratam de várias temáticas: 

financiamento, gestão, currículo, avaliação, formação de professores, 

dentre outros.  

Durante os oito anos de gestão do governo Lula (2003-2010), o 

Censo da Educação Básica expandiu-se, pois passou a coletar 

informações por estudante. Entre 2000 e 2010, houve um aumento de 

9,2% nas taxas de acesso à escola no Brasil. Havia 3,8 milhões de 

indivíduos sem acesso garantido à educação básica no país. No 

entanto, foram computados 80,1% de alunos de quatro a cinco anos, 

96,7% de alunos de seis a quatorze anos e 83,3% de jovens de quinze 

a dezessete anos matriculados nas escolas (TODOS PELA EDUCAÇÃO, 

2012). 

Dourado (2005) comenta que o governo de Lula tomou a 

qualidade como parâmetro para nortear suas diretrizes, metas e 

ações, em uma dimensão sócio-histórica. O compromisso dessa gestão 

                                                           
46 Um relatório elaborado ao final da gestão de Lula apresenta informações sobre as 
ações empreendidas pelo governo federal desde o ano de 2003. Para maiores 
informações, consultar Brasil (2010). 
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com a qualidade social da educação implicou “assegurar-lhe eficiência, 

eficácia e efetividade social, de modo a contribuir com a melhoria da 

aprendizagem dos educandos e, desse modo, com a melhoria das 

condições de vida e de formação da população” (p. 21).  

Com esse intento, o MEC entendeu a necessidade de combate 

ao fracasso escolar, não só no campo do ingresso e da permanência, 

mas também no empreendimento de ações que pudessem reverter a 

condição de baixa qualidade da aprendizagem na educação básica. O 

órgão do governo federal procurou então identificar os condicionantes 

do problema, bem como construir estratégias de mudança do cenário.  

No ensino superior, o Plano de Governo para a Educação (PGE) 

– Uma escola do tamanho do Brasil, de Lula, sinalizou mudanças 

significativas, comprometendo-se com um conjunto de políticas e 

ações do governo federal, articulado com os governos estaduais e 

municipais, dentre elas:  

 
1. a promoção da autonomia universitária e da 
indissocialibidade entre ensino, pesquisa e 
extensão nos termos constitucionais (Artigo 207 da 
CF); 2. o reconhecimento do papel estratégico das 
universidades, em especial as do setor público, 
para o desenvolvimento econômico e social do 
país; 3. A consolidação das instituições públicas 
como referência para o conjunto das IES do país; 4. 
a expansão significativa da oferta de vagas no 
ensino superior, em especial no ensino público; 5. 
a ampliação do financiamento público ao setor 
público, revisão e ampliação de crédito educativo e 
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criação de programa de bolsas universitárias, com 
recursos não vinculados constitucionalmente à 
educação; 6. a defesa dos princípios constitucionais 
da gratuidade do ensino superior (artigo 206, IV, da 
CF); 7. o envolvimento das IES, em especial as do 
setor público, com a qualificação dos professores 
para a educação básica, em cursos que garantam 
formação de alta qualidade acadêmico-científica e 
pedagógica e associem ensino, pesquisa e 
extensão. (BRASIL, 2002, p. 52-53). 
 

Para a execução dessas ações, o governo se comprometeu com 

a ampliação dos recursos financeiros necessários à sua efetiva 

implementação, com a elevação progressiva do percentual de gastos 

públicos em educação em relação ao PIB para o mínimo de 7%, no 

período de dez anos, conforme aprovado pelo Congresso Nacional 

(BRASIL, 2002). 

Vale ressaltar que a organização acadêmica do ensino superior 

sofreu modificação no governo Lula, a partir do Decreto n. 5.773/2006. 

Antes, a organização acadêmica desse nível de ensino era estruturada 

por: universidades, centros universitários, faculdades integradas, 

faculdades e institutos. A partir de 2006, passou a ser composta por 

universidades, centros universitários e faculdades, não significando 

uma mudança de orientação quanto à lógica da diversidade 

institucional. Estas formas de organizações acadêmicas são distintas 

entre si, “diferenciadas no que concerne a gestão, ensino, pesquisa, 
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condições de trabalho, infraestrutura, dentre outros” (DOURADO, 

2010, p. 135). 

Neste governo, o movimento privatista continuou seguindo a 

lógica da racionalidade gerencial capitalista e privada do aparelho do 

Estado proposto por FHC. Esse movimento se traduziu na acentuação 

da dimensão privado/mercantil com sua racionalidade organizativa, 

mas sob novo enfoque, se pautando em um discurso que profere 

abertamente “o tema da democratização e da justiça social, fundado 

no conceito de redistribuição indireta de renda, no sentido de que a 

expansão do ensino superior passa pela incorporação de setores 

tradicionalmente excluídos da educação superior” (GOMES, 2008, p. 

30). Para tanto, políticas e programas foram implementados, tendo 

por fim expandir o acesso na educação superior, sobretudo dos jovens 

e trabalhadores. Dentre as medidas adotadas pelo governo com o 

objetivo de viabilizar a permanência dos estudantes na educação 

superior, nas IES privadas, encontram-se a concessão de bolsas de 

estudo47 por meio do Prouni e a oferta de financiamento estudantil 

                                                           
47A bolsa permanência do Prouni trata-se de um benefício mensal no valor de R$ 
300,00, conferido a estudantes do programa com bolsa integral, que se encontram 
matriculados em cursos presenciais de duração mínima de seis semestres, cuja carga 
horária média seja igual ou superior a seis horas diárias de aula. O objetivo é auxiliar 
nas despesas de transporte, alimentação e aquisição de material acadêmico, 
contribuindo para a permanência do estudante para a integralização do curso 
(BRASIL, 2011).  
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por meio da reformulação do Fies; e, na rede pública, depara-se com 

o Programa Nacional de Assistência Estudantil (Pnaes)48. 

Segundo Carvalho (2011), como o governo Lula queria manter 

o crescimento do sistema de educação superior brasileiro, ele 

promoveu alterações nas políticas e, paradoxalmente, manteve a 

lógica da diversificação de cursos e da diferenciação institucional. 

Estas favoreceram as instituições privadas, atendendo, assim, a 

pressão exercida pelo segmento privado/mercantil. Por outro lado, o 

governo federal promoveu um redirecionamento das políticas em 

favor da expansão das instituições federais. No governo Lula houve 

uma expansão de 42,6% das IES públicas, enquanto no governo FHC 

ocorreu redução, e isso fez uma diferença substantiva no campo da 

política. 

Dentre as propostas e metas49 para a educação superior no 

primeiro mandato do governo que influenciaram o processo de 

evolução da expansão, destacam-se: ampliar a oferta de vagas e 

matrículas no setor público (possivelmente dobrar o total de 

                                                           
48O Pnaes foi instituído pela Portaria Normativa do MEC 39/2007 e sofreu alterações 
pelo Decreto 7.234/2010. Trata-se de um programa de apoio à permanência de 
alunos matriculados em cursos presenciais de graduação de Instituições Federais de 
Ensino Superior (Ifes), de classes sociais menos favorecidas, com o objetivo de 
procurar igualar as oportunidades entre todos os estudantes e cooperar para a 
melhora da performance acadêmica (BRASIL, 2011). 
49Para conhecimento das propostas e metas do governo Lula (2002-2006), consultar 
Brasil (2002, p. 53-55). 
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matriculados no setor público) e “ampliar a oferta de ensino público 

de modo a assegurar uma proporção nunca inferior a 40% do total de 

vagas, prevendo inclusive a parceria da União com os Estados na 

criação de novos estabelecimentos de educação superior” (BRASIL, 

2002, p. 49), visando atender à meta 1 do PNE/200150. No seu segundo 

mandato propôs dar continuidade ao aumento da oferta e da 

qualidade do ensino superior por meio da “expansão das 

Universidades Federais, do Prouni, da discussão e aprovação das 

normas que regem a Educação Superior, do desenvolvimento do 6o 

Plano Nacional de Pós-Graduação e do Sistema Nacional de Avaliação 

do Ensino Superior (Sinaes)” (BRASIL, 2006, p. 8). 

Dentre as medidas adotadas no governo Lula que ampliaram 

significativamente a expansão do número de vagas na educação 

superior da graduação presencial, colaborando para o maior acesso 

dos jovens para esse nível de ensino, tem-se: o Prouni, o Programa de 

Expansão das Ifes, o Processo de Integração de Instituições Federais 

de Educação Profissional e Tecnológica e o Programa de Apoio a Planos 

de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni). A 

consolidação do Fies também contribuiu para a expansão da educação 

superior. 

                                                           
50 Prover a oferta da educação superior para pelo menos 30% da faixa etária de 18 a 
24 anos até o final da década. 
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No segundo mandato do governo Lula, a partir de 2007, de 

acordo com Ferreira (2009), constataram-se ações que delinearam 

uma política com maior presença do Estado no sistema de educação 

superior brasileiro, como: mais recursos para a expansão da rede 

federal, que possibilitaram contratação de professores e servidores e, 

como consequência, expansão das matrículas do ensino superior; com 

o Prouni, procurou-se ampliar o acesso à educação superior e 

combater a ociosidade das vagas das IES privadas, e a descentralização 

por meio da interiorização da educação superior com criação dos 

novos câmpus e dos Institutos Federais (IF)51 em cidades de médio 

porte. Foram adotadas medidas e políticas (alterações na ampliação 

do acesso, redimensionamento do financiamento, sistemática de 

avaliação, ações afirmativas e consolidação da educação a distância). 

Diante do exposto, depreende-se que o governo Lula avançou, 

em relação aos governos anteriores, ao enfocar a inclusão social, com 

ênfase à educação. Além de garantir o acesso à escola, a permanência 

e o bom rendimento também foram objetivos dessa gestão, garantir 

uma educação básica obrigatória e com qualidade, e assegur a 

continuidade do processo de expansão das matrículas no ensino 

superior. Houve alteração do ensino fundamental de oito para nove 

                                                           
51 Os IF oferecem cursos técnicos de nível médio e tecnológico de nível superior, além 
ofertarem modalidades diversificadas de graduações, o que contribui com a 
expansão da educação superior. 
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anos (Lei n. 11.274/2006), aumento de verbas para as escolas, criação 

do Fundeb, em substituição do Fundef, e a ênfase à avaliação da 

educação foi explicitada por meio da criação da Prova Brasil, da 

Provinha Brasil, do Censo Escolar da Educação Básica, e com a 

continuidade do Saeb e do Enem (este último reformulado e 

ampliado). Além disso, vale ressaltar a aprovação do PDE em 2007. 

 

Considerações finais 

Percebe-se, diante do exposto, que as duas gestões de FHC e 

as duas de Lula foram marcadas por rupturas e continuidades, mas é 

inquestionável que houve intencionalidade na busca pelo acesso e 

permanência na educação básica e pela expansão do ensino superior.  

Em relação ao ensino fundamental, o governo FHC procurou 

melhorar os índices de alunos matriculados nas escolas de ensino 

fundamental, e disseminou a cultura da avaliação na perspectiva de 

constituir o Estado Avaliador. O governo Lula, por sua vez, interviu 

nesse nível de ensino com o objetivo de não apenas garantir o acesso 

à escola, para a população, mas também assegurar a sua permanência, 

além de ampliar o ensino fundamental para nove anos. Além disso, 

aumentou o financiamento, reformulou e criou novas formas de 

avaliação em larga escala, na busca pela qualidade da educação básica.  
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Entre 2003 e 2005, o governo Lula visou a redução da inflação 

e a diminuição do endividamento do setor público. De 2006 a 2008, 

adotou-se uma política macroeconômica mais expansionista, 

enfocando a aceleração do crescimento e o aumento de investimento 

e emprego. Nos dois últimos anos de governo, 2009 e 2010, foram 

implantadas medidas para combater os impactos negativos 

provenientes da crise financeira internacional, iniciada no fim de 2008. 

É notável o esforço dos dois governos para universalizar o 

ensino fundamental, mesmo que segundo diferentes lógicas, 

concepções e programas. A perspectiva do ensino fundamental como 

direito público subjetivo, prevista na CF de 1988, foi assumida como 

obrigação de Estado. O desafio dos governos FHC e Lula era inserir 

crianças na escola. E no que se refere à educação superior, buscou-se 

“naturalizar a inexistência da contraposição entre os planos públicos e 

privados; a defesa do papel do Estado como regulador e controlador 

da prestação de contas das IES; a ciência e o conhecimento a serviço 

da economia, dentre outros” (FERREIRA, 2012, p. 465). O governo Lula 

optou, também, pela continuidade das várias diretrizes adotadas pelo 

governo anterior, entre elas: dar prioridade, como função basilar das 

universidades, à perspectiva do seu retorno financeiro para a 

sociedade; estimular a diferenciação e a concorrência entre as 
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universidades federais por recursos; amparar parcerias público-

privadas, promover inovação tecnológica e venda de serviços; atribuir 

centralização aos sistemas de avaliação e regulação e incentivar a 

racionalização da gestão e a otimização dos custos. 

Nesse contexto, as reformas e políticas da educação superior 

no governo FHC foram pautadas por pressupostos neoliberais, 

fundamentadas na clivagem do público-privado, com primazia do 

privado, voltadas para a mercantilização e a privatização desordenada 

da oferta da educação superior, sob a aparência de “democratização” 

do acesso à educação. As políticas implementadas, tendo por 

fundamento os princípios da flexibilização, diferenciação e 

diversificação, não asseguraram a democratização do acesso à 

educação superior de maneira a parar com a “exclusão e o elitismo”, 

características que, para Ristoff (2008), perduram no sistema 

educacional superior brasileiro. A ideia se ajustava em ampliar o 

acesso à educação superior e expandir o sistema e, como 

consequência das ações governamentais, ocorreu ampla privatização 

da oferta da educação superior. 

O desafio para a reorganização da educação brasileira deve se 

nortear para a democratização e a melhoria da qualidade. Para tanto, 

faz-se necessário o consenso com a instituição de processos de gestão 
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e de regulação que conduza os recursos financeiros públicos para 

universalização da educação básica e para a expansão da educação 

superior pública e gratuita no País, melhoria da qualidade e 

desmercantilização da educação.   
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A privatização da escolarização pública brasileira e as 

implicações no trabalho docente 

 

Amelioene Franco Rezende Souza52 

Laís Leni Oliveira Lima53 

 

Introdução 

Nas últimas décadas e mais especificamente a partir dos anos 

de 1990, o termo privatização tem sido aludido e discutido com mais 

veemência. Há de se prever que para alguns, esse processo pode 

simbolizar uma nova fase para o país, já que acreditam que esse é o 

caminho para se garantir um serviço de qualidade nas mais distintas 

áreas da sociedade, para esses, a privatização se estabelece como um 

remédio para as mazelas existentes na sociedade. Há também os que 

acreditam que o termo privatizar é indicativo de legitimação da 

negação de alguns direitos abonados a todo cidadão, como o agente 

que resultará em uma sociedade esfacelada e competitiva. 

Designar funções, atividades e responsabilidades do governo 

ou instituições públicas para órgãos privados e até mesmo para 

indivíduos, pode ser uma simples conceituação do que vem a ser 

                                                           
52 Mestranda em Educação, UFG. E-mail: amelioene@gmail.com 
53 Doutora em Educação, UFG. Professora da Universidade Federal de Goiás e 
professora do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação. Universidade 
Federal Goiás. E-mail: laisleni@gmail.com 
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privatização. Embora muitos saibam conceituar e explicar com poucas 

palavras o que vem a ser esse processo, já que em nossos dias, essa 

palavra se tornou comum nas rodas de conversas, debates e 

conferências, precisamos nos deter também nos efeitos e 

transformações sociais que a privatização ocasiona em vários setores 

da sociedade. 

Com o argumento de que a privatização se baseia no uso 

racional dos investimentos públicos, as políticas sociais voltadas à 

saúde, educação, segurança e previdência social vêm sendo afetadas 

com as decisões neoliberais de incentivo à iniciativa privada e de 

redefinição das funções do Estado. Com esse raciocínio, o presente 

artigo almeja abordar as implicações do processo de privatização, em 

especial, na educação, levando em consideração, as implicações no 

trabalho do professor. 

A competição entre as escolas e instituições educativas, as 

dificuldades em se implantar programas e as pressões sofridas pelos 

indivíduos que “passam” por esse processo, podem ser alguns dos 

muitos resultados do processo de privatização. Não ignoramos tais 

efeitos, mas tratar de todos neste artigo seria um salto inviável.  

Dessa forma, optamos por delimitar nosso objeto aos danos 

sofridos pelos profissionais da educação (os docentes) nesse processo 

de privatização. Desse modo, podemos prever as possíveis alterações 

no trabalho do professor mediante esse processo que é real, patente 

e notável na contemporaneidade. Pois em meio a essas mudanças, 
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sobretudo do mundo capitalista, os docentes são vistos como os 

principais agentes responsáveis pelas mudanças previstas nas 

reformas, e a responsabilidade do fracasso ou sucesso das reformas e 

programas, muitas vezes recaem sobre os ombros desses 

profissionais, que para atender as exigências que lhes são impostas, 

realizam funções que não competem à sua formação, o que contribui 

para a perda de sua identidade e para a legitimação da (des) 

profissionalização e precarização do trabalho, sendo obrigados a 

dominar novas práticas e conhecimentos que fogem do que se espera 

para o exercício docente. 

  

Resgate histórico 

Entendemos a educação escolar como direito de todos, mesmo 

sabendo que no Brasil, a democratização da educação de qualidade 

sempre foi um desafio, um conflito lento e um alvo de interesses. O 

privilégio a essa oferta era restrita aos de classe abastada, em alguns 

períodos serviu para constituir a elite do país. Aos poucos, essa 

situação foi se alterando. Na expansão comercial e industrial que 

ocorreu no Brasil, a educação passa a ser vista como um meio para 

manter ou beneficiar o sistema de produção das empresas, já que para 

ocupar as vagas no mercado de trabalho, era necessário saber pelo 

menos ler e escrever. 

O problema é que a educação escolar, especialmente a pública, 

sempre foi vista como um bem para se alcançar outros bens. Ela não é 
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concebida como um fim em si mesmo, mas como um caminho eficaz 

para se chegar a um determinado ponto, ou seja, é tida como algo 

secundário. 

 No período da colonização, por exemplo, a educação era vista 

como um meio eficiente de divulgação da religião católica, e o ensino 

nesse período, seguia carregado de segundas intenções e estava além 

do simples fato de ensinar os saberes acumulados pela humanidade. 

Costa (1995, 76) assim leciona: 

 
Até a segunda metade do século XVIII a escola é 
dominada pela Igreja e as tarefas do mestre 
compreendem, prioritariamente, obrigações 
religiosas e comunitárias, ficando em segundo 
plano as ocupações de caráter educativo. A partir 
daí, o movimento de emergência do Estado-Nação 
– que tende a formar concepções de moral não 
estritamente religiosas – somado ao fato de que o 
modelo cultural e educativo vigente não atende 
mais às exigências econômicas dos aparelhos de 
produção e nem às demandas sociais de formação 
da população, contribuem para o surgimento do 
processo de institucionalização e de estatização 
dos sistemas escolares.  

 
Vimos que, enquanto a moral estava apenas ligada à religião e 

enquanto não era solicitado à população, um conhecimento que fosse 

além da religião e dos costumes da Igreja, o trabalho docente se 

caracterizava como atividade até mesmo comunitária, sob a tutela da 

Igreja e cumprindo funções de caráter religioso.  
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No período imperial, devido à mudança da família real em 1808 

para a colônia, o Brasil passou por várias modificações. As cidades 

como o Rio de Janeiro, precisaram adaptar-se rapidamente para 

receber os novos moradores, entre eles o rei D. João VI, que trouxeram 

costumes e novas exigências para o país. De calmas e pacatas, as 

cidades se transformaram em locais de grande movimento, ecoando 

para a implantação de museus, bibliotecas, academias e implantação 

da imprensa. 

Mas devido a grandes agitações em Portugal, o rei precisou 

voltar a Portugal, deixando aqui o príncipe, que em 1822, proclamou a 

independência e assumiu o nome de D. Pedro I. Mas em 1831, houve 

a abdicação de D. Pedro I, que assumiu a Coroa em Portugal. 

Piletti (2002, p. 145) afirma que “com a vinda da Família Real 

Portuguesa para o Brasil (1808) e com a independência (1822), a 

preocupação fundamental do governo, no que se refere à educação, 

passou a ser a formação das elites dirigentes do país”. Percebe-se 

então, que montar um sistema nacional de ensino, que contemplasse 

todos os graus e modalidades, não era um ideário do governo, que se 

preocupou muito mais em criar escolas superiores e em facilitar a 

chegada até os mesmos. 

A descentralização do ensino, mantido desde o Império, 

perdurou até mesmo no período denominado “Primeira República”, 

em que se consagrava o dualismo no ensino e aumentava a distância 

entre a educação destinada às classes dominantes e a educação 
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destinada às camadas subalternas da sociedade. Essa discrepância na 

educação oferecida retratava o modelo de sociedade vigente. Como o 

sistema escravocrata havia se findado, estava surgindo uma nova 

demanda social em busca da educação escolar. A sociedade se 

compunha de pequenos artesãos, comerciantes, pessoas da camada 

média, imigrantes, intelectuais, militares, assim como de uma 

pequena burguesia industrial que dava seus primeiros passos em 

busca de crescimento e prestígio social. 

Ao tratar do regime republicano e da organização do Estado 

com o advento da república, Ghiraldelli Jr (1990, p. 16) assim 

apresenta: 

 
O regime republicano não representou o fim de um 
sistema político elitista, todavia não deixou de 
ocasionar uma relativa abertura de canais 
propiciadores de maior participação popular nos 
processos políticos do país [...] A reorganização do 
Estado devido ao advento da República, assim 
como a urbanização do país, foram fatores 
decisivos para a criação de novas necessidades 
para a população, o que possibilitou que a 
escolarização aparecesse como meta almejada 
pelas famílias que viam nas carreiras burocráticas e 
intelectuais um caminho mais promissor para seus 
filhos. 

 
Mesmo sendo a educação, uma meta a ser alcançada para as 

famílias das classes desfavorecidas, não havia no período republicano, 

um número satisfatório de escolas públicas que lhes pudesse atender. 

Piletti (2002) afirma que a federação estava sendo frustrada devido à 
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centralização de poder do coronelismo, os valores democráticos 

estavam se esvaindo e a classe social média e dos trabalhadores 

estavam sendo oprimidas e exploradas. Segundo o referido autor, no 

início da República, o sistema nacional de educação pública ainda não 

havia sido articulado. Outro fator a ser ponderado é que, durante o 

Império, o ensino católico era obrigatório, já no período da República, 

houve a separação entre a Igreja e o Estado, e no ano de 1891, ficou 

instituído que o ensino deveria ser leigo, sem o ensino da religião. 

Já na intitulada “Segunda República”, o Brasil estava permeado 

por uma insatisfação oriunda da classe média e das camadas 

populares, que marginalizadas, lutavam pela sua inserção nas decisões 

políticas do país. Com a insatisfação surgem também as reivindicações, 

incluindo as educacionais. Com o país em crescimento, as exigências 

educacionais também foram aumentando e a defasagem nesse setor 

surgia, de forma que a educação passou a ser vista como útil e 

concebida como fator central para o crescimento econômico, já que 

poderia qualificar e preparar pessoas para assumirem os cargos no 

mercado de trabalho, os quais exigiam como pré-requisito pelo menos 

saber ler, escrever e contar. 

Como é de se notar, a educação brasileira permaneceu desde 

o período jesuítico, como uma educação elitista. Entretanto, com o 

início do processo de industrialização, na década de 1920, surgiram as 

reivindicações dos mais diversos grupos sociais que lutavam pela 

ampliação do atendimento escolar, pois as indústrias careciam de mão 
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de obra qualificada, e a educação a partir de então, passa a ser 

encarada como um bem necessário. 

A chamada “Revolução de 30” apenas fez vir à tona os 

problemas de uma sociedade que estava em processo de 

desenvolvimento, e um desses problemas era a educação pública, que 

até no momento era mínima e estagnada. Impulsionados pelas 

reivindicações crescentes e mediante a defasagem que se estabelecia 

entre a educação e o desenvolvimento do país, em 1932 um grupo de 

educadores lançaram o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, 

que aspirava em sentido mais amplo, reformular a política 

educacional. Mesmo com a criação do Ministério da Educação e Saúde, 

o Brasil ainda se encontrava em desvantagem no que se refere à 

educação como um direito. Em 1931 foi criado o Ministério da 

Educação e Saúde Pública e posteriormente as Secretarias de 

Educação dos Estados. Em 1932, um grupo de educadores, tidos como 

conservadores que lutavam contra a educação como direito de 

poucos, criaram o Manifesto dos pioneiros da Educação Nova54, uma 

proposta de reforma educacional, redigida por Fernando de Azevedo, 

que reivindicava mudanças em prol da educação brasileira, já que a 

sociedade também estava mudando. Com relação ao Manifesto 

Romanelli (1978, p. 147) ainda afirma que: 

 
                                                           
54 Sobre o Manifesto dos Pioneiros e suas principais ideias, consultar em: Piletti 
(2002, p. 177 e 178), Ghiraldelli Jr (1990, p. 43 e 44), Romanelli (1978, p. 145-152) e 
Buffa (1979, p. 41) 
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Começa ele por solicitar uma ação mais objetiva da 
parte do Estado. Para tanto a primeira 
reivindicação do Manifesto é feita em prol da 
escola pública. Segundo ele, “do direito de cada 
indivíduo à sua educação integral decorre 
logicamente para o Estado, que o reconhece e 
proclama, o dever de considerar a educação, na 
variedade de seus graus e manifestações, como 
uma função social e eminentemente pública, que 
ele é chamado a desempenhar com a cooperação 
de todas as instituições sociais”. Sendo, portanto, 
função do Estado, cabe-lhe, a este, proporcioná-la, 
de tal forma que nenhuma classe social seja 
excluída do direito de beneficiar-se dela e ainda de 
tal forma que ela não constitua privilégio de uns em 
detrimento de outros, devendo ser ministrada de 
forma geral, comum e igual. 

 
Nota-se uma tomada de decisão perante os problemas 

educacionais da época. A educação até o momento se caracterizava 

como privilégio de poucos, privilégio de classe. Ao afirmar ser direito 

de cada indivíduo em particular, de ter acesso à educação escolar, o 

Manifesto acaba propondo o fim da estrutura dual de ensino, que 

reservava o ensino primário e profissional para os pobres e o ensino 

secundário e superior para os ricos. A proposta era que se fosse 

ministrado um ensino igual a todos, e para ser igual e acessível a todas 

as camadas populares, a educação precisava ser pública. Com certeza 

essas reivindicações e propostas geraram certo desconforto e revoltas 

nos que se interessava em manter a educação como estava: sendo um 

privilégio de poucos.  
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É certo que, atualmente ainda estamos em déficit na questão 

educacional, ainda enfrentamos problemas de evasão escolar e 

repetência e nosso país não é exemplo no que concerne à cidadania 

educacional. Para alguns milhões de habitantes, a educação infantil, 

ensino médio e ensino superior são tidos como privilégios. 

O período da ditadura militar trouxe inúmeros impactos na 

sociedade brasileira, sobretudo no âmbito educacional, mais 

especificamente na escola pública, que foi fortemente afetada pelo 

autoritarismo. É nesse contexto de terrorismo explícito e de 

repressões radicalizadas, que termos como profissionalização e 

proletarização adquirem sentido. Os professores, categoria 

profissional já bastante ampla no período, foram submetidos a 

condições socioeconômicas degradantes que fizeram com que não 

somente empobrecem economicamente, mas seu próprio capital 

cultural, algo específico da categoria, estava sendo ameaçado. Aranha 

(2006, 135) afirma que: 

 
No Brasil, a tendência tecnicista foi introduzida no 
período da ditadura militar, nas décadas de 1960 e 
1970, e prejudicou sobretudo as escolas públicas, 
uma vez que nas boas escolas particulares essas 
exigências eram contornadas. Uma das 
consequências funestas foi a excessiva 
burocratização do ensino, porque, para o controle 
das atividades, havia inúmeras exigências de 
preenchimento de papéis. Evidentemente, essa 
tendência ignorava que o processo pedagógico tem 
sua própria especificidade e jamais permite a rígida 
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separação entre concepção e execução do 
trabalho.  

 
Essa excessiva burocratização do ensino, evidenciava a 

preocupação do governo em fiscalizar o que se ensinava, fazendo com 

que o trabalho docente se modificasse por conta dos acréscimos de 

atribuições e tarefas, além de ditar como se deveria ensinar, já que ao 

professor cabia desenvolver habilidades no aluno por meio de 

treinamento e repetição, mediante um ensino cada vez mais técnico e 

objetivo, voltado para “adestrar” futuros executores de trabalho, 

prontos a submeter-se à divisão de tarefas. 

Foram com as manifestações, movimentos sociais voltados 

para a educação, propostas de profissionais da educação e com a 

representação da sociedade, que a educação foi aos poucos sendo 

exposta e criticada, e as mazelas educacionais apontaram 

nitidamente. 

Sabemos que a realidade que se apresenta em nossos dias é 

resultado de conflitos que se travaram em décadas anteriores. A 

privatização pode ser considerada como uma nova etapa de um longo 

processo de descaso e irresponsabilidades educacionais por parte do 

Estado, que desde sempre, acata tendências que favorecem o privado 

ou em detrimento do público. 

Desde a metade da década de 1980, o Brasil passou por 

inúmeras transformações, mas foi no início da década de 1990 que o 

sistema educativo passou por acentuados ajustes para adequar-se à 
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lógica economicista, que tem por objetivo moldar a educação escolar 

aos mesmos princípios do mercado de trabalho. Nessa perspectiva, a 

educação passa a ser concebida como uma mercadoria, com 

características de competitividade e seletividade cada vez mais 

dualista. 

Em decorrência do movimento social democrático 

reestabelecido no Brasil após o regime militar, novas propostas e 

ideias surgiam. Impulsionados pela esperança de mudanças, a 

sociedade caminhava para uma maior participação política e para um 

novo processo, era o chamado “Nova República”. É assim que no ano 

de 1988, foi aprovada a nova Constituição, apelidada de Constituição 

Cidadã, pois reafirmava os ideais da Constituição anterior em que, os 

principais direitos dos cidadãos são defendidos.  

Nessa constituição, determinados pontos merecem destaque, 

nela é retomada a questão da gratuidade do ensino, é estabelecida a 

obrigatoriedade e gratuidade do ensino fundamental, é estabelecido 

o atendimento em creches e pré-escolas para crianças de zero a seis 

anos, é posto em pauta a questão da valorização dos profissionais da 

educação com plano de carreira para magistério público e novas 

determinações relacionadas a recursos para o ensino são instituídas 

(ARANHA, 2006, p. 324). 

Além de comprometer o Estado a um maior financiamento dos 

gastos sociais, a Constituição Federal de 1988 favoreceu as instituições 

privadas e alterou algumas relações federativas do país. Segundo 
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Bonamino (2003, p. 258) “a nova Constituição também alterou as 

relações federativas do país, por meio de uma significativa 

transferência de funções, decisões e recursos do plano federal para os 

estados e municípios”. Essa afirmação demonstra o processo de 

neoliberalismo, que prega o Estado mínimo, ou seja, a isenção de 

responsabilidades e ofertas de serviços sociais, a descentralização de 

atribuições e concessão às iniciativas privadas e não estatal, criando 

então um novo quadro de responsabilidades educacionais que 

acabaram por alterar as relações nos diferentes níveis federativos. 

No período da ditadura militar havia uma forte centralização 

da política educacional, todavia, com a retomada da democracia a 

partir dos anos de 1980 essa situação se altera. O país sentia os 

resultados da descentralização do Estado e os estados e municípios 

passaram a gerir algumas demandas. Essas mudanças sociais e, 

sobretudo educacionais, indicam uma crise por parte do Estado, que 

mais gastava do que arrecadava. A resposta do Estado para essa crise 

foi de não se responsabilizar com as questões econômicas e sociais do 

país, transferindo algumas responsabilidades para os estados 

federativos e municípios, cabendo ao Estado a partir de então, atender 

minimamente as demandas sociais e se colocar como controlador ou 

fiscalizador das políticas. É assim que no campo da educação, a 

descentralização respondia a algumas necessidades. Bonamino (2003, 

p. 260) destaca que: 
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[...] a descentralização respondia à necessidade do 
governo central de enxugar suas responsabilidades 
diante do aguçamento da crise financeira e da 
ineficiência do Estado brasileiro para responder às 
pressões da sociedade por bens e serviços de 
natureza social. Nesse plano, descentralizar tinha o 
significado de transferir responsabilidades e de 
desafogar a agenda do governo no plano federal. 

 
Diante de pressões vindas da sociedade civil, o Estado preferiu 

não se dispor para encontrar soluções, ao invés disso, transferiu tais 

responsabilidades para demais setores, o que contribui até mesmo 

para a abertura de espaços para privatizações e atuações de empresas 

privadas. Com o discurso de que descentralizar era atribuir poderes 

aos estados e municípios, o Estado se desresponsabiliza de 

determinados bens e serviços sociais, essa incumbência é transferida 

para o setor privado ou para empresas terceirizadas. 

Em 20 de dezembro de 1996, foi sancionada pelo presidente da 

república, que após oito anos de tramitação no Congresso Nacional, é 

finalmente aprovada, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB) n° 9394/96, e partir de então, assinalamos um momento de 

transição para a educação brasileira. 

Nesta Lei, é posto em evidência questões como princípios e fins 

da educação escolar e ainda é reiterado os deveres e competências do 

Estado com relação à educação nacional. Faz referência a temas como 

estruturas dos edifícios escolares e formação dos docentes, além de 
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dar ênfase às condições necessárias para que o processo de ensino e 

aprendizagem seja efetivado.  

 A referida Lei também restringe o destino das verbas públicas 

destinadas para a compra, construção e reforma de prédios escolares, 

estipulando-as apenas para as escolas públicas, diferentemente da 

situação anterior, em que tais recursos também eram usufruídos pelas 

instituições privadas. Esclarecia o que não constituía despesa para a 

manutenção do ensino, contribuindo para dificultar os possíveis 

desvios de recursos que eram à educação, mas que eram usados em 

outros setores sociais.  

Nesse sentido, Dourado (2001) ressalta que a LDB/96 estava de 

acordo com as propostas neoliberais e que, a partir delas, a educação 

e a escola são transformadas. Essa lei apresentava como objetivos a 

eficiência, a produtividade e a qualidade total, em que o poder público 

ao mesmo tempo em que se desobriga das responsabilidades, 

pretende controlar e fiscalizar o sistema educacional brasileiro.  

Enfim, esse destaque histórico acerca do processo de 

descentralização e transferência de responsabilidades do Estado 

relembra-nos de que as parcerias público/privado na educação, as 

privatizações e todos os demais efeitos que emergem em nossos dias, 

são resultado de uma longa e travada luta, onde a educação pública 

está sendo ameaçada e sido colocada sob as duras e fortes investidas 

do setor privado, da lógica de mercado e das alterações impostas pelas 

empresas e setores diversos. 
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O docente ante o processo de privatização  

Vimos que a profissão docente possui uma ligação estreita com 

a história da educação escolar e dos empecilhos por ela enfrentados. 

De modo mais amplo, percebemos que ao longo da história 

educacional brasileira, surgiram vários obstáculos à manutenção e até 

mesmo existência da educação pública no Brasil. Podemos afirmar que 

as mudanças ocorridas nos anos de 1990 estavam submetidas às 

propostas do Banco Mundial55, e no que se refere à formação de 

professores, nota-se uma prioridade no aligeiramento da formação 

inicial e na capacitação técnica dos docentes, implicando na qualidade 

da formação e nas condições de trabalho desses profissionais, já que 

há uma dissociação entre ensino e pesquisa. Com a proposta de 

apenas adquirir conhecimentos práticos, que tem como eixo central a 

aquisição de habilidades e competências, ou seja, o “saber fazer”, a 

educação, o trabalho do professor e os limites entre as esferas pública 

e privada são demudadas, pois surge a partir daí a interpenetração de 

duas instâncias, a pública e privada, em que a segunda com a demanda 

da Educação à distância (EAD) entra em detrimento com o ensino 

presencial e mais demorado da primeira (DOURADO, 2001, p. 53). 

A sustentação da precariedade nas condições de trabalho, as 

baixas remunerações, a falta de infraestrutura nos ambientes de 

                                                           
55 Para conhecer melhor a identidade desse organismo multilateral internacional de 
financiamento (Banco Mundial), verificar em Vieira (2001, p. 75-82). 
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atuação dos professores, as estratégias de redução de conhecimento, 

entre outras questões, contribuem de forma significativa para a 

concretização do processo de precarização e do trabalho docente. E 

para cumprir com as demandas sociais impostas pelo mercado de 

trabalho, o professor é forçado a priorizar a prática e o 

desenvolvimento de “competências56, deixando de lado os 

conhecimentos teóricos próprios e necessários à sua profissão. Ao 

tratarem sobre o desenvolvimento de competências em detrimento 

aos conhecimentos teóricos, Dandoline e Arce (2009, p. 62) assim 

afirmam:  

 

A abordagem do desenvolvimento de competência 
é limitadora, na medida em que compreende a 
educação circunscrita à preparação das 
professoras para a produção social, ou seja, 
insuficiente por perder de vista a educação como 
preparação dessas profissionais para o desafio de 
questionar a produção social alienada. 

 
Diante da abordagem que considera as competências como 

prioridade, a função da educação e seu papel de formar sujeitos que 

saibam conviver na sociedade e ir além do egocentrismo, se esvaem. 

E ao analisarmos a atual conjectura da educação no Brasil, veremos 

que a educação tem sido pensada como meio de desenvolvimento, 

                                                           
56 O conceito de competências origina-se do trabalho e é a partir dos anos 1990 que 
começa a surgir na literatura sociológica, junto com estudos que tratam da 
reestruturação produtiva e de suas repercussões na qualificação dos trabalhadores. 
[...] Nesta perspectiva das competências, são readequadas as funções educativas do 
trabalho docente (VAZ E FAVARO, s/d, p. 513). 
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como uma potencialidade para o crescimento dos interesses 

lucrativos. Ball (2004, p. 1109) afirma que: 

 
Cada vez mais, as políticas sociais e educacionais 
estão sendo articuladas e legitimadas explícita, 
direta e, muitas vezes, exclusivamente em função 
do seu papel em aumentar a competitividade 
econômica por meio do desenvolvimento das 
habilidades, capacidades e disposições exigidas 
pelas novas formas econômicas da alta 
modernidade. 

 
Com o aumento da competitividade e com o desenvolvimento 

da lógica da indústria implantada educação, as metas, objetivos e 

resultados se alteram. Novas exigências são impostas e cobradas. Com 

a aplicação da lógica de mercado na educação, as relações 

estabelecidas nas escolas vão se modificando. O professor passa a ser 

visto como um mero agente que presta serviços, o aluno passa a ser 

um cliente a ser conquistado e a educação passa a ser então um 

produto que é produzido e repassado adiante. O professor dessa 

forma perde sua autonomia no processo de aprendizagem, quando se 

submete, por exemplo, a contratos de trabalho temporário e à 

diminuição significativa de salário.  

Em meio às mudanças, sobretudo do sistema do capital, os 

docentes são reconhecidos como os agentes principais para o 

cumprimento das reformas e dos programas educacionais que 

possuem como “pano de fundo” os ideais neoliberais, e dessa forma, 

os educadores realizam funções que não são do âmbito pedagógico, 
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contribuindo para a perda de sua identidade e legitimando a 

precarização e desprofissionalização do seu próprio trabalho.  

Vaz e Favaro (s/data, 512), ao discorrerem sobre as mudanças 

no trabalho docente, lecionam que:  

 
As responsabilidades que hoje são atribuídas ao 
professor ultrapassam o âmbito pedagógico, indo 
além do ensinar. Ele enfrenta questões político-
sociais, tendo que se envolver em questões 
familiares, lidar com a drogadição, a violência e 
outros problemas que permeiam o espaço escolar. 
Deixa assim de ser um profissional cujo objetivo é 
ensinar, esvaziando-se de sua real função e 
perdendo-se em meio a situações que ultrapassam 
suas possibilidades de atuação. As próprias 
políticas educacionais apostam no protagonismo 
individual do professor, para solucionar os 
problemas escolares. 

 
Com efeito, é nesse sentido que surgem os maiores desafios 

para o docente, pois, ao mesmo tempo em que são cobrados a 

cumprirem responsabilidades que vão além de seu alcance de 

atuação, percebem que aos poucos estão perdendo sua função 

elementar que é ensinar, e vão se submergindo em meio a tantas 

competênciasa eles atribuídas, que alteram a função do trabalho 

docente e favorecem o crescimento das lacunas existentes na 

educação escolar brasileira.  

Ao alertar sobre o processo de alienação que os próprios 

docentes podem estar envolvidos, Lima (2010, 77) afirma que: 
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Destarte, reconhecemos que o modo de produção 
do capital, desde sua origem, subordina os 
sistemas formativos do sistema escolar à 
reprodução do seu metabolismo. Embora 
proclame uma educação pública, gratuita, laica e 
universal, trata-se de uma educação 
instrumentalizada e fetichizada, cujo objetivo é 
adequar o trabalhador às normas do capital [...] 
Entretanto, estamos todos imersos em maior ou 
menor grau, pois, esse sistema tem se mantido 
potente no processo de cooptação, alienação e 
fetichização dos trabalhadores ou de estratégias de 
transformismo das lutas e experiências históricas, 
e aqui se destaca, dos trabalhadores da educação. 

 
Diante dessa difícil situação de subordinação ao modo de 

produção do capital, ao qual, com maior ou menor grau estamos 

subordinados, o docente depara-se diante de uma grande 

contradição, uma vez que, recebe cobranças relacionadas ao fracasso 

escolar, mas ao mesmo tempo precisa submeter-se às imposições das 

ordens do capital que até interessa na oferta de conhecimentos, mas 

em graus e qualidades diferenciados, já que o saber historicamente 

acumulado tem sido concebido como mercadoria, em que poucos 

podem possuí-la de modo satisfatório. A universalização da educação 

escolar aparece nos discursos capitalistas, entretanto, como afirmam 

Vaz e Favaro (s/data, 519):  

 
Apesar dessa bandeira ter sido apropriada pelos 
discursos capitalistas, que colocam a educação no 
centro das discussões, defendendo a 
universalização do ensino escolar, como direito de 
todos, na prática, inversamente, determinam a 
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discriminação deste saber, não oportunizando a 
apropriação do conhecimento científico para 
todos, por meio da oferta de uma educação sem 
qualidade. Na lógica do capitalismo, a ciência é 
propriedade privada, pois é garantia da 
continuidade de acumulação do capital, não 
podendo ser acessível a todos. 

 
Destarte, entendemos que a universalização do ensino escolar 

não é suficiente para tapar as enormes lacunas da educação brasileira; 

é necessário que haja de igual modo, a universalização do saber 

elaborado e do conhecimento científico para todos. 

Eis então o desafio do professor que busca uma prática 

transformadora, isto é, daquele que sabe da importância do seu 

trabalho para a contribuição de mudanças educacionais que se opõem 

à lógica do capital. O docente que distingue a educação como uma 

possibilidade, uma mediação de transformação social, “sofre” 

inúmeros “males” e inquietações em sua prática, muitas vezes 

sabendo o caminho a seguir, embasado em uma teoria que indica 

pressupostos para mudanças, mas, caminha em passos diligentes, 

fazendo uma constante reflexão sobre as questões mais complexas 

que condicionam o seu próprio trabalho. Em sua função, sabe o 

quanto é importante persistir na luta contra as desigualdades sociais 

postas, sabe que a sua mais poderosa arma nessa empreitada é 

oportunizar, por meio de seu ensino, uma aprendizagem significativa, 

embasada em conhecimentos científicos e fundamentada na 

criticidade da realidade que se estabelece. O docente que 
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compreende a finalidade da educação sabe que de forma significativa, 

a educação e seus conteúdos mudaram seus aspectos. Nesse sentido, 

de acordo com Maggie Brasil (2005, p. 23): 

 
Os conteúdos educativos mudaram seu enfoque de 
educação humanista, o que era finalidade tornou-
se meio, mecanismo que inverte a lógica e adapta 
a ação educativa à uma racionalidade totalmente 
subjetivada e instrumentalista. A representação da 
educação é como processo que induz, conduz, (in) 
forma, pseudoforma para ajustamento social. 

 
Nesta perspectiva, tais mudanças geram nos professores uma 

tensão constante, ao serem pressionados pelas avalanches das 

exigências do mundo atual e ao mesmo tempo terem a certeza da 

especificidade de seu trabalho. 

Frigotto (2009) ao destacar dois tipos de regressões, a saber, a 

social e a educacional, aponta que no plano da educação, o problema 

se torna não apenas coletivo, mas também individual, em que as 

competências desenvolvidas que irão garantir a empregabilidade, são 

aquelas que o mercado reconhece. Segundo ele, “o capital agora se 

interessa não só pela força física, mas também pelas qualidades 

intelectuais, emocionais e afetivas” (FRIGOTTO, 2009, p. 68). 

Os indivíduos, mais especificadamente, o docente, ao 

submeter-se à lógica de mercado como lhe é imposto no processo de 

privatização, acabam sendo visto como objeto “descartável”, em que 

permanece no emprego, apenas enquanto estiver correspondendo às 
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alvissareiras demandas do mercado de trabalho. Com isso, “a 

performatividade da organização torna muitos profissionais 

irreconhecíveis para si mesmos” (BALL, 2004, p.1118).  

Com o não reconhecimento de seu trabalho, os docentes 

acabam perdendo sua objetividade, já que trabalham com base em 

incentivos, conforme os resultados alcançados, acarretando outras 

mudanças, como a individualização e a competitividade, incentivadas 

pelas pressões de demissões, já que a rotatividade de professores se 

torna um fato, com busca de profissionais que exigem salários mais 

baixos e que se adequam às “flexibilidades” impostas.  

Não é somente o trabalho docente que se altera diante do 

processo de privatizações; a própria educação é alterada. Com o 

argumento de que o incentivo ao lucro e a concorrência melhoram a 

eficiência e aumenta o desempenho, o privado cada vez mais se 

envolve na escolarização pública causando mudanças estruturais e 

culturais, formando predisposições à mercantilização e à competição, 

trazendo a ideia de interesse próprio. A privatização acaba por alterar 

até mesmo a maneira de pensar dos indivíduos, fazendo-os mudar a 

maneira de fazer as coisas e de relacionar-se com outras pessoas 

(BALL, 2004). 

Em suma, entendemos que a terceirização na educação é algo 

polêmico. Estamos acompanhando o acelerado ritmo das mudanças 

que ocorrem no campo da educação. Gestões de unidades escolares 
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estão sendo entregues às Organizações Sociais57 em outras instâncias 

serviços escolares estão sendo terceirizados por meio de parcerias 

público-privadas (PPP). Alguns modelos já estão sendo colocados em 

prática, e embora saibamos da historicidade desses processos, 

precisamos atentar e nos posicionarmos na luta em favor da educação 

pública de qualidade, da conservação e expansão dos direitos 

adquiridos pelos docentes e na valorização da formação desses 

profissionais. 

 

Considerações finais 

Nessa análise sobre o processo de terceirização e privatização 

da educação escolar pública e as implicações no trabalho docente, 

tentamos explicitar que o que se vê no momento atual pelo qual 

estamos vivenciando, não é nada mais do que o reflexo do descaso 

pelo qual a educação pública sofre a longas décadas. O que ocorre é o 

crescente distanciamento do Estado para com suas obrigações nas 

esferas sociais, passando de provedor para fiscalizador, dirigindo suas 

atribuições e serviços para instituições privadas, empresas e 

organizações, com o intuito de mercantilizar e produzir lucros. 

                                                           
57 As organizações sociais são pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, 
voltadas para atividades de relevante valor social, que independem de concessão ou 
permissão do Poder Público, criadas por iniciativa de particulares segundo modelo 
previsto em lei, reconhecidas, fiscalizadas e fomentadas pelo Estado. (MODESTO, 
1997, p. 31). 
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Essa “transferência” total ou parcial de responsabilidades 

acaba por transformar as relações que se estabelecem na escola, 

alterando significativamente não apenas os objetivos e metas da/para 

a educação, que passa a ser repensada como um “bom negócio”, mas 

também demuda o trabalho e ações dos profissionais que estão 

ligadas a ela. O ambiente escolar se torna competitivo, mercantil, 

individualizado e contraditório. 

O processo de terceirização e privatização da escolarização 

pública não deve ser assistido apenas como um mero espetáculo. As 

consequências, implicações e danos resultantes desses artifícios 

devem ser ponderados minuciosamente e levados ao conhecimento 

da população de um modo geral. O debate precisa continuar, é preciso 

um posicionamento, uma luta e um comprometimento em favor da 

validação dos direitos de todos a uma educação gratuita e de 

qualidade. A valorização dos docentes precisa ser um entrave, uma 

barreira na aprovação de leis e medidas em favor da privatização. O 

professor precisa ser reconhecido não apenas como alguém que 

favorece o incentivo e aumento da lucratividade das instituições 

privadas e empresas, ele deve ser considerado como um trabalhador 

formado para satisfazer às metas que de fato correspondem à 

educação no sentido mais inédito da palavra.  
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A crise educacional brasileira por Anísio Teixeira: 

pensamento moderno, educação nova e a crise da educação 

no Brasil 

 

João B. Coelho Cunha58 

 

Introdução 

A partir de estudos sobre o Pensamento Social, Cultura e 

Educação Brasileira foi possível ampliar estudos e pesquisas sobre a 

educação nacional retomar o pensamento de Anísio Teixeira quanto a 

crise da educação brasileira, mas apenas os resultados do trabalho de 

Teixeira sobre a crise da educação brasileira não foram suficientes 

para expor o nascimento de sua pedagogia e das referências sobre 

suas pesquisas. 

Embora alguns pensadores estejam destacados como 

influências sociais, políticas e educacionais, este estudo não esgota 

todos os nomes históricos que contribuíram para o pensamento social 

brasileiro de Anísio Teixeira, ao contrário o destaque foi metodológico, 

a partir dos modelos que apresentam maior similaridade com as linhas 

de pesquisa apresentada pelo autor brasileiro. 

Neste sentido, o artigo visa resgatar de maneira histórica o 

pensamento moderno de três pensadores que contribuíram de 

                                                           
58 Mestrando em Educação, PUC-GO. E-mail jornalcafil@hotmail.com 

mailto:jornalcafil@hotmail.com
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maneira direta na formulação da Educação Nova, movimento 

pedagógico contemporâneo, que de modo prático, amplia a relação 

entre escola e os novos desafios da sociedade industrial. Para 

Monteiro: (2006, p. 84) 

 
Este projeto pedagógico nasceu de uma dupla 
necessidade e tende para um duplo ideal: 1. Adaptar 
os meios de educação à natureza psicológica da 
criança; 2. Preparar a juventude para a vida social, 
intelectual e moral contemporânea. 

 
Comenius (2002) a partir dos métodos de ensino e a lógica 

educação para todos se destaca como um intelectual importante na 

construção de uma nova etapa que marca o acesso à escola e os 

métodos escolares. O sistema educativo em Emílio de Rousseau 

(1995b) segundo Cambi (2004) foi o que gerou maior influência na 

educação contemporânea, no modo de ver o educando e sobre as 

finalidades educativas. Por outro lado, John Locke (2001) influencia 

muito o pensamento social, e político da modernidade, suas premissas 

liberais se tornaram mais efetivas no modo de ver os sentidos do 

homem enquanto sociedade, enquanto leis e economia. 

Para compreendermos as bases filosóficas e educacionais que 

parte Anísio Teixeira não podemos esquecer do John Dewey, 

intelectual americano bastante reconhecido por, segundo Monteiro 

(2006, p. 127):  
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Fundar à ideia de que o pensamento tem uma função 
instrumental de respostas às necessidades da vida. A 
escola deveria ser transformada à luz deste princípio. 
Não deveria continuar centrada no programa; mas a 
alternativa não era centrar-se na criança. O caminho 
era “reinserir” os temas de estudo na experiência da 
criança. 
 

Finalmente, a partir da obra de Teixeira (1999), Educação no 

Brasil, tratamos sobre a Crise da Educacional Brasileira, o texto em 

pesquisa está dividido em 5 partes: primeira parte: introdução e 

delimitação do problema e suas origens histórica; segunda parte: 

sobre a desigualdade do desenvolvimento escolar no Brasil; terceira 

parte: sugestões quanto a possíveis soluções sobre o problema; quarta 

parte: caracterização de um sistema educacional brasileiro; quinta 

parte: notas finais e fechamento sobre o sentido necessário de uma 

educação nacional.  

 

Pensamento moderno e influências na educação nova 

A partir do século XVII, revoluções sociais alteraram o modo 

como se pensava a política, o Estado, as leis e consequentemente 

sobre a educação. A “criação” subjetiva do ideal de homem moderno 

era baseada em premissas de uma ação civilizadora iluminista, 

princípios individualistas e normas sociais entrelaçadas. A educação se 

torna um possível filtro da sociedade, regenerando moralmente os 

homens, possibilitando a convivência social, alargando os desejos 

utópicos sobre a pedagogia e sobre a liberdade.  
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A educação é o meio mais próprio e eficaz para dar 
vida a uma sociedade dotada de comportamentos 
homogêneos e funcionais para seu próprio 
desenvolvimento: é a melhor para renovar no 
sentido burguês – individual e coletivo ao mesmo 
tempo – a formação dos indivíduos, subtraindo-a a 
qualquer causalidade e investindo-a de finalidades 
também coletivas (CAMBI, 1999, p. 326). 
 

A ciência e o rigor metodológico passam a ser garantias dentro 

do espaço de razão, sendo substituídas as igrejas por cátedras 

acadêmicas. As instituições educativas assumem uma nova roupagem, 

a escola se transforma com novas regras de controle dos processos 

administrativos burocráticos (controle de idade, série, 

aproveitamento). A psicologia ganha cada vez mais espaço, e a 

economia passa a ser um princípio universal. 

Os movimentos pela mudança e o “novismo” objetivamente 

estiveram presentes em toda a história da educação (Monteiro, 2006), 

inúmeros movimentos propuseram a criação de uma nova escola, 

algumas mais reformadoras, outras mais radicais e revolucionárias, 

mas o Movimento da Educação Nova foi o movimento de maior 

envergadura de translação de fronteiras da educação em todos os 

tempos. 

Para Monteiro, (2006, p. 82) Educação Nova se compreende:  
 
Concepção pedagógica que, reagindo contra os 
métodos tradicionais, os quais contribuíram ao 
mestre o papel essencial na instrução e educação, 
centra a obra educativa na criança: a sua atividade 
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própria, as necessidades da sua idade, os seus gostos 
ou interesses pessoais, etc. 

 
A partir da perspectiva histórica, vamos tratar sobre os 

principais pensadores que consideramos importantes para o 

pensamento Escola Novista, e referência as mudanças sociais e 

educacionais, Comenius, Rousseau, Locke e posteriormente, Dewey. 

Consequentemente Anísio Teixeira absorve parte desses modelos, 

neste caso, queremos compreender uma linha histórica possível sobre 

os fundamentos, modelos de educação que nascem com Teixeira e o 

faz analisar e fundamentar teoricamente Crise Educacional Brasileira 

(1999). 

 

Comenius (1592-1670) 

Considerado o “pai” da didática moderna, COMENIUS (2002) é 

um dos principais defensores da educação universal, fundamenta o 

princípio do direito absoluto de todas as pessoas à educação (CAMBI, 

2009, p. 281). Em seus escritos se pode perceber a concepção de 

pedagogia com características científicas rigorosa, exaustiva e baseada 

nos princípios e fundamentos epistemológicos em todo o seu 

potencial. 

Como concepção pedagógica, COMENIUS (idem) acredita na 

existência de um método universal, na sapiência, baseada em 

princípios morais e sociais, mas também uma escola baseada na 

cultura e sólida do saber. Mesmo que todas as escolas sejam 
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diferentes entre si, elas carregam consigo o poder de elaborar em 

diferentes níveis de aprofundamento formas de transmitir o saber, ou 

concepção unitária do saber. 

A organização escolar em quatro graus: Escola maternal; Escola 

nacional ou vernácula; Escola de Latim; Academia para a juventude, já 

na obra Didática Magna, COMENIUS (idem) prevê outras quatros 

modelos, segundo Monteiro (2006, p. 50) a escola pré-natal: tem 

como princípios fornecer conselhos úteis sobre moral e educação 

higiênico-sanitária; a escola da virilidade: destina as idades mais 

maduras, tem como fundamento os ensinamentos sobre o temor a 

Deus e o empenho no trabalho; a escola da velhice: é a preparação 

para a morte, tem finalidade para todas as idades; a escola da morte: 

para todas as idades. 

O século XVIII é marcado pela laicização educativa e o 

racionalismo pedagógico, boa parte por conta do Iluminismo europeu 

que se difundia para vários países, se destacava a ideia de uma 

educação popular relacionada inteiramente com a razão, sede da 

liberdade, seja ela econômica, política ou mesmo religiosa. 

 

John locke (1632-1704) 

Entre os pensadores ingleses, John Locke se destacou como um 

intelectual iluminista. O projeto político lockeano se amparava nas 

liberdades humanas e em direitos do homem. Seu projeto de ideais 

iluminista se resumia nas seguintes pautas:  
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1. Universalidade: o projeto visava a todos os 
homens, independente de espaço e barreiras 
nacionais, étnicas ou culturais; 2. Individualidade: os 
seres humanos devem ser vistos como pessoas 
concretas e não apenas como o integrante de uma 
coletividade. 3. Autonomia: os seres humanos estão 
aptos a pensarem por si mesmo, sem a tutela da 
religião ou ideologia, para agir no espaço público a 
fim de adquiri por meio do trabalho os bens e 
serviços básicos necessários à sua sobrevivência 
imediata.  

 
Defendia que cada indivíduo deveria obter o seu direito a 

propriedade e a liberdade. Para o Locke (1979), nossa mente é como 

uma tábula rasa sem nenhuma ideia original, as crianças não seriam 

dotadas de motivação natural para o entendimento e aprendizagem. 

Torna-se necessário oferecer um conhecimento convidativo e ativo no 

processo de aprendizagem.  

 

Rousseau (1712-1778) 

Entre as principais exigências dos pensadores franceses, 

(CAMBI, 1999, p. 338) estava à concepção de uma educação útil, uma 

educação disciplinada, mas com mais preceitos científicos e históricos, 

consideravam que os estudos clássicos como o latim não 

correspondiam mais aos interesses da educação. A ciência deveria ser 

o guia para a formação do sujeito do conhecimento, mas também um 

sujeito civil. 
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Rousseau contribui com esse período moderno, com duas 

obras de muita notoriedade intelectual, Contrato Social (1995a) e 

Emílio (1995b), foram publicados praticamente na mesma época e 

certamente não por coincidência, as duas obras estavam conectadas a 

ideia de Estado e sociedade civil. Assim uma pergunta muito 

importante liga as duas obras: o que há de pedagógico no Contrato 

Social e o que há de político em Emílio?  

São duas obras que podem ser descritas como um paradigma 

ético-individualista, mas também uma estrutura político-pedagógico, 

a oposição entre o homem natural e o homem civil marca uma questão 

importante na esfera da liberdade e da legitimidade. “No Contrato 

Social, trata da condição de produção da legitimidade política das leis, 

e na obra Emílio se trata da legitimidade pedagógica da educação”. 

(MONTEIRO, 2006, p. 64) 

 
A revolução pedagógica de Rousseau foi tripla: foi 
psicológica, sem dúvida, ao insistir na necessidade 
do conhecimento da criança, na sua diferença; foi 
ética, também, ao proclamar o dever de 
reconhecimento da dignidade, liberdade e igualdade 
da criança; mas foi principalmente jurídico-política, 
ao problematizar a legitimidade do poder de educar. 
(MONTEIRO, 2006, p. 73) 

 
A educação em Emílio é a educação do homem, não do 

cidadão, pois segundo o pensador, não se pode fazer os dois ao mesmo 

tempo, na ausência de uma escola, se pode fazer uma educação 

doméstica ou da natureza. Para que se cumpra essa possibilidade, o 
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preceptor deve ser capaz de entender o tempo de aprendizagem da 

criança, não passando por cima da capacidade e da idade certa para o 

aprendizado.  

A educação não se trata apenas de métodos e estratégias 

pedagógicas, mas a educação é um problema político, a educação não 

é possível, nos moldes de Emílio, se não houver uma renovação da 

sociedade, tornando os homens livres iguais e sem medo. “A educação 

deve ocorrer de” forma “natural”, longe das influências corruptoras do 

ambiente social e sob o julgamento e a direção de um pedagogo”. 

(CAMBI, 1999, p. 348) 

No Capítulo VII do Livro IV do Contrato Social, Rousseau 

descreve: 

A Finalidade das leis é ”ordenar o todo, ou dar a 
melhor forma possível à coisa pública"; que há ”leis 
políticas", ”leis civis" e "leis criminais”; mas “a mais 
importante de todas, que não se grava nem sobre o 
mármore nem sobre o bronze, mas nos corações dos 
cidadãos, que faz a verdadeira constituição do 
Estado”, são os "costumes, e sobretudo a opinião”, 
de que "depende o sucesso de todas as outras" leis. 
Se ”as Opiniões de um povo nascem da sua 
constituição (ROUSSEAU, 1995a, p. 325). 

 

Para Rousseau, a educação é um fenômeno de força, mas não 

ao ponto de degeneração entre o mais forte e o mais fraco. O que se 

pode aprender de forma geral sobre Rousseau: 1. A autonomia do 

sujeito, mesmo que esse sujeito seja uma criança. 2. O grau de 

motivação intelectual e moral está relacionado com a experiência 
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concreta. 3. Paradoxalmente a relação entre a autoridade e a 

liberdade. “O homem é um animal que se obriga e é obrigado”. 

(MONTEIRO, 2009, p. 68) 

A Educação “natural” ou negativa: “que ele julgue ser sempre 

o chefe, mas que o chefe seja sempre você” (CAMBI, 1999, p. 351) 

antinomia e heteronomia, situação contraditória, resolvida pela 

dialética, onde o mesmo professor tem a autoridade, mas o 

tratamento intelectual é desenvolvido de maneira livre e aberto, onde 

o educando não se percebe sob a tutela; a educação indireta: 

característica de não intervir o tempo todo nos acontecimentos e na 

ação pedagógica, o educador deve apenas acompanhar o crescimento, 

separar o mesmo dos vícios da sociedade, garantir que aprenda com 

os seus exemplos e de algumas correções por parte do preceptor. 

 

O pensamento de John Dewey e a influência pedagógica em Anísio 

Teixeira 

John Dewey (1859-1952) para Monteiro (2006, p. 127) é o 

educador com o nome mais reconhecido na história da educação nos 

EUA. Sobre sua pedagogia, considera-se que “o pensamento tem uma 

função instrumental de resposta às necessidades da vida” 

(MONTEIRO, 2006, p. 127), que a sociedade tem uma grande 

contribuição para dar, e também para receber com uma educação, 

para se desenvolver uma nova mentalidade. 
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Como intelectual teve bastante influência sobre a “Escola 

Nova”, a escola para ele é responsável por direcionar à vida intelectual 

e desenvolver intervenções na realidade social do qual os estudantes 

estão inseridos. Para Dewey (1979, p. 108), a educação cumpre uma 

determinada função social, que de forma legítima, torna-se 

imprescindível para as democracias, e para a vida individual, sem uma 

educação seríamos pouco distintos dos animais, ou seres inanimados.  

O centro de todo o seu pensamento está ligado a uma corrente 

filosófica do pragmatismo, pois considera que todo o aspecto da 

transmissão de conhecimento deve estar ligado a uma prática. Com 

isto, propõe uma metodologia própria do pragmatismo, levando em 

consideração que todas as experiências de cada estudante poderiam 

e deveriam ser levadas em consideração. De maneira integral, os 

estudantes a partir de uma visão conjunta, poderiam dividir suas 

experiências e apoiar a educação entre o desenvolvimento de um 

espaço que dê valor ao processo de contribuição de todos os 

estudantes.  

Para Henning: (2009, p. 2)  

 
O pragmatismo de Dewey, [...] estrelou com 
grande presença, especialmente através de 
Anísio Teixeira, intelectual atuante no 
movimento da Escola Nova; este, já a partir da 
década de 20, se constituindo em um conjunto 
de medidas e ações para o enfrentamento do 
tradicionalismo educacional e o 
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estabelecimento de um novo modelo renovador 
mais consoante com os novos tempos. 

 
Segundo Dewey (1979, p. 188) toda a forma de conhecimento 

é acumulada culturalmente, sendo que este processo torna a cultura 

um mecanismo de compartilhamento de saberes, tudo o que existe 

pode ser apreendido e transmitido dentro da relação e comunicação 

entre os estudantes e por meio de hábitos, experiências, 

pensamentos. A vida escolar formal não dá conta de uma gama de 

conhecimentos adquiridos pela escola da vida e que poderiam ser bem 

aproveitados, de certa forma, tudo que deve estar preparado para se 

aprender deve ter uma ligação com a vida social, das suas realidades e 

de seu cotidiano, todas as necessidades dos alunos devem ser levadas 

em consideração. 

Como a figura do professor sempre foi centralizada e 

determinante para a vida acadêmica dos seus alunos, Dewey propõe 

que o foco central dessa nova pedagogia fosse os estudantes, por 

partirem do princípio de que além de serem os maiores interessados, 

também que a passividade dos sujeitos quanto ao conhecimento, 

causava em grande medida, a ampliação de conhecimentos clássicos, 

que a muito não respondiam a questões e contradições necessárias da 

sociedade. 

Segundo Cunha (2008, p. 66) Dewey compreende uma 

educação democrática como uma educação útil, necessária para a 

transformação de um país, pois pode emancipar e transformar a 
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realidade das pessoas. A grande desigualdade da educação era um 

grande problema para si pensar, os alunos não eram educados para as 

suas necessidades, muitos que aprendiam não estavam ligados aos 

acontecimentos necessários da realidade política e social da época.  

Segundo Dewey (1979) professores seriam docentes 

experientes com capacidade de ensinar aproveitando das capacidades 

de cada discente, não se despreza que o professor detém a 

maturidade necessária para conduzir a esse processo. O principal 

desafio da pedagogia progressista é estimular os estudantes a ter uma 

atitude de protagonista, interagindo com o processo de ensino, pode-

se dizer que esse processo de reconstrução da experiência.  

Entre as ideias de Dewey que ainda são ainda atuais, a ideia de 

que a realidade entre a escola e da vida são dissociáveis, onde a escola 

possa aproveitar de um ambiente fecundo para desenvolver as 

oportunidades e interesses dos estudantes. Segundo Dewey (1979, p. 

183) é possível desenvolver um método que possa tornar instrumental 

essa pedagogia, principalmente colocar em prática as capacidades 

individuais desenvolvendo o empreendimento do saber. 

No princípio de sua pedagogia instrumental destaca-se o 

conceito de Atividade, se todo conhecimento produzido é alcançado a 

partir da experiência, esta só existe por causa da uma atividade e de 

uma ação; a Utilidade é um importante conceito, sendo que só é 

possível levar em conta conhecimentos e aprendizagens que são úteis 

para a vida dos estudantes; o princípio da união dos meios e dos fins, 
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tudo que pode ser objetivo e útil deve estar nas bases curriculares. 

(Idem, 1979, p.186) 

Os princípios de uma escola democrática também são 

imprescindíveis para a compreensão do modelo de escola que Dewey 

propõe, se compreende que a escola tem um papel social importante 

na construção de uma cidadania, essa concepção abstrata deve ser 

ensinada e aprendida na escola. O aprender fazendo, onde o aluno 

deve participar das tomadas de decisão, tornando a escola espaços de 

democracia inerentes aos espaços do saber. 

É necessário que a escola tenha um impacto positivo na vida 

dos estudantes, de forma que o pensamento crítico e o progresso 

humano seja cultuado como um processo de desenvolvimento 

necessário para a condição humana, “a vida é um processo que se 

renova a si mesmo por intermédio da ação sobre o meio ambiente” 

(Dewey, 1979, p. 11).  

Para Dewey (Idem) a Educação Democrática é necessária para 

um tratamento mais igualitário entre as classes sociais e uma 

convivência harmoniosa, e apenas a educação seria capaz de realizar 

essa transformação. A educação democrática segue valores liberais, 

em que sejam admissíveis a liberdade e a igualdade de oportunidades, 

sendo que esses valores devem ser fortemente pautados na formação 

intelectual e no desenvolvimento da capacidade como cidadão. 
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A influência de John Dewey no pensamento de Anísio Teixeira 

Anísio Teixeira em 1924 assume o cargo de inspetor de ensino, 

cargo equivalente hoje ao de Secretário da Educação da Bahia, 

disposto a ampliar o sistema educacional, principalmente a formação 

de professores, realiza viagens a Europa para implementar reformas no 

sistema de ensino baiano. Em passagem aos EUA em 1927 conheceu o 

pedagogo John Dewey, houve um interesse ao seu pensamento, mas 

ao regressar no Brasil não permaneceu no cargo que ocupava devido 

divergências políticas com o governador.  

Em 1928 volta aos EUA onde fez pós-graduação. Para Pagni 

(2000, p. 232) “Nesse curso, Anísio Teixeira pode fazer um estudo mais 

sistemático sobre as teorias da educação e teve a oportunidade de 

conhecer a filosofia e ser aluno do próprio John Dewey”. Em novo 

regresso ao Brasil, traduziu dois trabalhos de Dewey. Em 1928 

ingressou na Universidade de Colúmbia em Nova York, lugar onde 

obteve o título de mestre. Segundo Cunha (2001, p. 89/90) aparece os 

primeiros trabalhos de Teixeira relacionados com o pensamento de 

Dewey: 

 
O primeiro e mais destacado autor a mencionar John 
Dewey nos periódicos brasileiros analisados foi 
Anísio Teixeira. Em artigo que abordava o movimento 
de renovação educacional que vinha ocorrendo nos 
Estados Unidos da América, seu objetivo era mostrar 
que aquele movimento se encontrava fortemente 
centrado na remodelação dos programas escolares, 
que deveriam tornar-se “o traço de união entre a 
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criança e a vida social americana”, corolário da tese 
deweyana de que “os movimentos educativos devem 
refletir as mudanças sociais. 

 
Para Teixeira (1954, 1968) o conhecimento precisa se constituir 

em hábitos, a relação entre cultura e educação é inseparável. O 

processo de civilização depende da construção do sujeito cultural. Para 

o desenvolvimento da sociedade brasileira é necessário formar um 

novo homem para uma nova sociedade. O desenvolvimento do avanço 

humano depende do progresso cultural da humanidade.  

O professor é um intelectual da cultura, as leis também devem 

se submeter a condição da razão e do conhecimento, a liberdade 

científica deve ser independente e superior a lei. As capacidades 

humanas são advindas dos sujeitos, sendo sujeitos mais capazes de 

desenvolver suas habilidades necessárias ao desenvolvimento da 

sociedade brasileira. (TEIXEIRA, 1954) 

 
Anísio Teixeira tinha em mente o conceito 
deweyano de democracia, que implicava, 
segundo ele, movimento constante. O ambiente 
social em que se davam as novas concepções 
pedagógicas era a vida democrática “em 
permanente progresso”, pois a sociedade 
democrática era uma “sociedade em indefinido 
estado de reconstrução” (CUNHA, 2008, p. 90). 
 

Para Cunha (2001, p. 90), os conceitos de Teixeira se 

relacionavam com Dewey em alguns pontos, os conceitos de: 
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[...] movimento, mudança e transformação 
constantes ocupavam lugar central no 
pensamento de Anísio Teixeira, traduzindo a 
ideia de que a escola, a sociedade e o progresso 
científico jamais assumem formas estáticas e 
definidas, quando em ambiente democrático. A 
“sociedade em permanente mudança”, sob a 
democracia, continha, em sua essência, a 
possibilidade de conflito, discussão e reflexão 
dirigidas pela coletividade.  

 
Segundo Barbosa (2002, p. 62) Anísio Teixeira põe em prática 

as seguintes ideias de Dewey:  

 
1. A ideia de “democracia como uma forma de 
vida baseada na experiência conjunta e na 
intercomunicação”; 2. A ideia de 
desenvolvimento da individualidade através da 
interação orgânica com o meio ambiente; 3. A 
ideia de educação contínua; 4. A ideia de ciência 
como forma de perquirição. 

 
Em algumas obras de Teixeira são mais visíveis a influência dos 

ideais deweyanos, principalmente nas obras Educação não é Privilégio 

(1957) onde descreve entre outros pontos sobre a importância da 

igualdade de acesso a todos os sujeitos na educação e não somente de 

grupos elitizados. Outra obra de muita relevância que vamos nos 

aprofundar é Educação no Brasil. Representa o ponto central do artigo 

sobre o ponto de vista de Teixeira sobre a Crise da Educação no Brasil. 
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Crise educacional brasileira na perspectiva de Anísio Teixeira 

Para tratar especificamente da educação brasileira, este artigo 

analisará o texto de Anísio Teixeira Crise Educacional Brasileira 

presente na obra Educação no Brasil (1999), oportunamente o 

pensador brasileiro descreve a partir de uma análise histórica (desde 

a coroa até a República) os principais problemas que levam a 

permanência da crise da educação no Brasil, e propõe alternativas, o 

que chama de revolução radical dessa área. 

Teixeira (1954) entende o processo de educação como 

desenvolvimento de uma cultura, a função social da escola é tornar 

possível a transmissão de cultura com desenvolvimento profissional, 

tornar útil os conhecimentos e saberes. A escola deve se relacionar 

com a vida, que além de um sentido prático também deve desenvolver 

uma base moral e social acessível para todos os membros da 

população brasileira.  

Inúmeros países passaram de modo bem-sucedido por fortes 

transformações sociais e pela ampliação da educação escolar, neste 

sentido, a educação para Teixeira (1999) era uma necessária bandeira 

de transformação da sociedade brasileira. A escola no país, até o século 

XVIII sempre havia sido desenvolvida para uma pequena parcela de 

privilegiados.  Mas para Teixeira (idem) não bastava apenas a criação 

de vagas, era necessário também uma escola altamente qualificada e 

desenvolvida para o cidadão comum.  



- 259 -  

Mesmo que o desenvolvimento científico tenha avançado na 

Europa e EUA de forma rápida, no Brasil os homens não estavam 

preparados para lidar com os novos métodos de trabalho, maquinário 

e aprendizagem. Havia um interesse de imitar escolas internacionais 

que avançavam, se propunha que a escola deveria ser uma escola 

diferente da escola existente, que deveria ser uma escola nova, com 

aspectos modernos, como instituição propositadamente especializada 

e com objetivos na formação e aprendizado de intelectuais, de 

letrados, de eruditos, de homens do fazer e da arte. 

Mesmo com fortes expectativas futuras, no Brasil a realidade 

foi muito diferente, a escola se tornou fragmentada, as formações do 

sujeito passaram a perder o senso prático e da vida e surgem inúmeras 

escolas com conteúdo livresco e academicista. Assim, a escola 

transforma-se em um dos maiores empecilhos para o 

desenvolvimento e o progresso da nação. A escola da vida do homem 

social se tornou uma escola de formação de mão de obra substituível 

por um lado e de escolas para desenvolvimento de quadros 

especializados para o trabalho, se torna difusa, principalmente pela 

dicotomia e muitas vezes pela ausência de base científica. 

Embora a sociedade brasileira tenha sido adepta e entusiasta 

pela educação, pelo acesso à escola para todos, as ações para o 

desenvolvimento civilizatório constituiu grande erro, pois buscavam 

transplantar os métodos escolares de instituições europeias para o 

sistema brasileiro, sem levar em conta as diferentes realidades e 
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desigualdades que existiam. A ampliação das vagas repetiu o caráter 

puramente intelectual e livresco, criando um ensino inócuo para a 

grande maioria da população.  

 
O defeito original, mais profundo e permanente, de 
nosso esforço empírico de transplantação de 
padrões europeus para o Brasil, esteve sempre na 
tendência de suprir as deficiências da realidade por 
uma declaração legal de equivalência ou validade 
dos seus resultados. Com os olhos voltados para um 
sistema de valores europeus, quando os não 
podíamos atingir, buscávamos, numa compensação 
natural, conseguir o reconhecimento, por ato oficial, 
da situação existente como idêntica à ambicionada 
(TEIXEIRA, 1999, p. 13). 
 

O desenvolvimento da escola no Brasil foi desordenado e 

desigual, o atraso no desenvolvimento das inovações no processo 

pedagógico foi um dos fatores que reprimiu o desenvolvimento da 

educação, pois boa parte dos estudos eram baseados em planos de 

ensino de filosofia clássica, que inúmeras vezes estavam esvaziados de 

práticas educativas. Para Teixeira (1999) a nova escola deveria 

também se preocupar em formar o sujeito para o mundo do trabalho, 

criando distinções acadêmicas e aprendizagens de cursos mais 

profissionalizantes. 

Existia uma escola com dupla identidade: a oficial e a real, 

como oficial, se apresentavam dados de progresso na educação que 

não se apresentavam na realidade da educação no Brasil. Segundo 

Teixeira (1999, p. 23)  
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[...] “As instituições "transplantadas" não se podem 
conservar como instituições simbólicas e aparentes, 
mas têm de se fazer efetivas, extensas e eficazes, sob 
pena de não atenderem às imposições do real 
desenvolvimento brasileiro”. Um estado de ficção 
institucional acontecia baseado na ausência de um 
projeto sólido com fixação de padrões e normas 
educacionais. 
 

A partir do Século XIX havia uma necessidade de ampliação de 

investimentos e ações para o desenvolver a metrópole, havia um apoio 

massivo para o nascimento da educação popular. Junto à educação 

mínima havia sempre à educação das classes privilegiadas. A crise da 

educação perpassa por interesses econômicos mais amplos, entre o 

interesse de classes privilegiadas para manter suas posições de um 

lado, por outro, grupos menos abastados buscavam espaço escolar. A 

crise da educação brasileira era uma crise social, de um lado, a 

necessidade de abrir os espaços educacionais antes destinados às 

classes menos privilegiadas, por outro, a educação perdia sua função 

necessariamente intelectual e científica.  

O ensino particular gozava de privilégios, explorado por 

concessão do Estado, em relação ao ensino público competia de forma 

injusta. A escola no país sempre havia sido desenvolvida para uma 

pequena parcela de privilegiados. Mas não bastava simplesmente criar 

vagas, era necessário também uma escola altamente qualificada e 

desenvolvida para o cidadão comum. 
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Houve uma ampliação da pedagogização, um rebaixamento e 

desvalorização das disciplinas curriculares profissionais no decorrer do 

tempo, as competências científicas do professor e uma limitação da 

sua autoridade. A falta de objetividade do ensino, baseada em uma 

pedagogia ultrapassada confundiam professores e alunos. “Quanto 

mais inúteis fossem os estudos escolares, mais eram adequados a 

formar a elite”. (TEIXEIRA, 1999, p. 53/54) 

Aos poucos as próprias escolas ampliam seus métodos, mas há 

uma luta entre forças políticas divergentes em relação a educação, por 

um lado, o povo que espera uma educação com acesso, por outro um 

projeto político com escassez de recursos. Para Teixeira “estamos a 

ludibriar a sede popular de escola” (TEIXEIRA, 1999, p. 63). Pois a 

escola reduz o tempo de estudo para 4 horas dia e sobrecarrega 

funções na atividade do professor. “Somente essa redução de tempo 

e as condições de trabalho do professor seriam suficientes para que 

nossa escola não pudesse ser eficiente” (TEIXEIRA, 1999, p. 62). 

As simplificações da atividade escolar acompanham a 

ampliação do número de vagas, mas também a criação de mecanismos 

de reprodução de conhecimento. Para Teixeira (1999) era necessário 

realizar mudanças estruturais na forma e no conteúdo da educação, 

imprescindivelmente a escola deveria começar a ser pensada de forma 

centralizada por parte de uma administração. As formas de 

financiamento das despesas educacionais também se tornam um 

debate importante, havia uma premissa que deveria ampliar o 



- 263 -  

investimento em educação para se construir uma escola nova, mas 

havia uma dificuldade de dividir as responsabilidades. 

Para Teixeira (1999) embora haja históricos marcantes na crise. 

“A pátria é menos o seu passado que os seus projetos de futuro” 

(TEIXEIRA, 1999, p. 69), assim, era vital que houvesse uma reforma 

radical nas leis e no aparelhamento administrativo de ensino, não 

existiria tarefa fácil e nem milagres para a reforma da educação no 

Brasil, mas algumas providências poderiam ser empregadas para a 

superação da crise educacional nacional, tais como: 

 

1 - Descentralizar administrativamente o ensino; 2 - 
Mobilizar recursos financeiros para a educação; 3 - 
Estabelecer continuidade no sistema educacional; 4 
- Prolongar o período escolar para o mínimo de seis 
horas diárias; 5 - Melhorar as condições de trabalho 
do professor, proporcionando-lhe novas bases de 
remuneração; 6 - Eliminar todos os modelos e 
imposições oficiais; 7 - Permitir que os dois primeiros 
anos do curso secundário se façam, 
complementarmente, nos bons grupos escolares; 8 - 
Estabelecer o exame de Estado para a admissão: ao 
primeiro ano ginasial, ao terceiro ginasial, ao 
primeiro colegial e ao colégio universitário, mantido 
o vestibular para a entrada na universidade; 9 - 
Dividir o curso superior regular em dois ciclos: o 
básico e o profissional; 10 - Facultar no ensino 
superior a constituição de cursos variados de 
formação. (TEIXEIRA, 1999, p. 72) 

 

De toda forma, as ações não poderiam ser isoladas, pelo 

contrário, deveriam atingir de maneira ampla, geral e pública o 

sistema educacional do país, entre as principais ações propostas por 
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Teixeira (1999, p. 72), estava a municipalização das escolas no país, a 

criação de um fundo escolar administrado por um conselho escolar 

local e a criação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 

Para Teixeira (1999, p. 78), era preciso readaptação 

institucional nas bases educacionais do país, preparar escolas para o 

mercado de trabalho existente e para formar hábitos e atitudes 

indispensáveis ao cidadão de uma democracia. Era necessária uma 

educação com forte ensino, mas também uma educação para a “vida 

prática e ativa, não passiva e expositiva”.  

Teixeira estavam preocupado com a educação de seu tempo, 

mas percebe-se que as crises da educação também eram crises do 

passado que não foram resolvidas a seu tempo, foram somadas a 

outras crises levando a um empobrecimento e esvaziamento sem 

igual. Em Teixeira (1999), podemos encontrar um forte desejo de 

superar a crise da educação dentro de uma perspectiva macro de 

sociedade, entre os aspectos principais, a cultura é um forte elemento 

para se constituir uma educação emancipadora, democrática e para 

todos.  

 

Considerações finais 

O desenvolvimento da sociedade burguesa lança novos 

princípios para sociedade e consequentemente para a escola, a 

Educação Nova nasce da busca de emergente com a finalidade de um 

sentido prático da educação. Mas também de uma vocação para a 
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aproximação da autonomia e da liberdade dos estudantes. Embora os 

princípios filosóficos modernos tenham obtido longo e amplo alcance, 

os sentidos da liberdade e autonomia não foram absorvidos pela 

escola da mesma maneira que nas relações econômicas. 

Para Monteiro (2006) Educação Nova é um movimento 

pedagógico que sofre influência direta da modernidade, mas como 

principal tese, defende compreende que o papel da educação está 

mais voltado para os interesses dos educandos do que pelos interesses 

de seus educadores. A educação se relaciona com os sentidos da vida, 

de maneira geral, os interesses, gostos e vivências passam a ser 

considerados parte legítima do processo de aprendizagem.  

As ideias de Dewey concordam com esse princípio da Educação 

Nova, onde todo o aspecto da transmissão de conhecimento deve 

estar ligado a uma prática, o conhecimento pode ser apreendido e 

transmitido dentro da relação e comunicação entre os estudantes e 

por meio de hábitos, experiências, pensamentos. A realidade entre a 

escola e a vida são indissociáveis, é necessário um ambiente próspero 

para desenvolver as oportunidades e interesses dos estudantes.  

Podemos compreender uma relação entre o pensamento de 

John Dewey e Anísio Teixeira quando compreendemos as finalidades 

educativas, a função social da escola e os sentidos práticos que a 

educação deve ter na formação do sujeito. Para Teixeira (1954, 1968) 

o conhecimento precisa se constituir em hábitos, compreende que 

“movimento, mudança e transformação são características constantes 
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no processo educativo, a escola, a sociedade e o progresso científico, 

de forma mútua, assumem posições de transformação. Neste ponto, 

compreende a escola com uma semelhança com a democracia, pois 

jamais se mantém estática, pois assumem características de conflito, 

discussão e contradição.  

Podemos destacar que os fenômenos analisados por Teixeira 

sobre a crise da educação brasileira apresentam uma forte 

argumentação quanto aos motivos anacrônicos da inferioridade da 

educação no país, mas também apresenta resultados sobre o que seria 

possível para resolver a crise. Como a criação de um sistema 

educacional nacional, geral e público para todo o país. Preparar 

escolas para o mercado de trabalho existente e para formar hábitos e 

atitudes indispensáveis ao cidadão de uma democracia. 
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Participar da organização de uma obra coletiva é 

sempre uma satisfação. A possibilidade de entrar 

em contato com as produções de pesquisadores 

país afora, perceber outros objetos e caminhos 

de produção no campo da Historiografia da 

Educação, nos permite ampliar o olhar e a 

sensibilidade para a ação de homens, mulheres e 

instituições que operaram na educação brasileira 

ao longo do século XX.  

Quando se consegue reunir trabalhos de 

pesquisadores de diversas regiões do país, em 

diversas etapas de suas trajetórias, pela segunda 

vez, como acontece agora, a satisfação é ainda 

maior. 


