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RESUMO 

 

O tema da tese é a relação ideologia e educação, tendo como objetivo geral investigar os 

componentes ideológicos que deram e ainda dão forma ao conservadorismo estrutural 

brasileiro, e que em momentos determinados pela conjuntura histórica, como o atual, 

flertam acintosamente com o fascismo. O estudo toma como pressuposto o fato de o 

desenvolvimento da educação pública escolar de massa no Brasil ter carecido, desde a 

primeira hora, da iniciativa, do interesse e do apoio efetivo dos governantes do país. 

Visando apreender elementos para uma crítica ontológica do pensamento conservador no 

campo educacional brasileiro, considerando os períodos de maior incidência, bem como 

a dinâmica das suas metamorfoses conceituais ao longo do tempo. A tese faz uma revisão 

teórica sobre o ideário conservador e apontamentos sobre o fascismo referenciado em 

Marx e Engels, Lukács, Escorsin Netto e Chasin, dentre outros. Coloca em perspectiva 

histórica a emergência e o entranhamento do conservadorismo examinando no terreno 

das relações sociais o alcance, a profundidade e as suas possibilidades na cultura do país. 

Constata que o conservadorismo praticamente nasce e se desenvolve com o próprio 

Brasil, e que embora não tenha faltado o desejo, o flerte e, talvez, até a oportunidade 

concreta de surgimento de um aparato fascista de fato, isso não ocorreu, ao menos não 

até agora. Ao longo do quarto e último capítulo, a tese desenvolve a ideia de que apesar 

de a liderança tabaréu do Movimento Escola Sem Partido (MESP) despontar como o 

principal difusor do irracionalismo anti-intelectualista no país, no plano político-

ideológico hegemônico sua presença equivale às ações pautadas pelo moralismo cínico 

dos teólogos-empresários, jornalistas orgânicos e  astrólogos-gurus a apresentar como 

verdades absolutas disparates anticientíficos, como o criacionismo e o terraplanismo, nas 

redes sociais e nas mídias tradicionais. Considera que a influência e penetração ideológica 

na sociedade de ambos são menores do que a dos conglomerados educacionais 

financeiros-rentistas como Lemann, Ayrton Senna, Abril, Pitágoras/Kroton/Cogma, 

dentre outros. Conclui que dada tais características do conservadorismo estrutural no 

Brasil, a disputa ideológica no campo educacional deve ter como prioridade política, 

estratégica e tática, a atuação da sociedade, especialmente dos docentes, no plano macro, 

sem dispensar, evidentemente, as lutas identitárias no cotidiano. 

Palavras-chave: ideologia; educação; conservadorismo; cultura 
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ABSTRACT 

 

The theme of the thesis is the relation between ideology and education, with the general 

objective of investigating the ideological components that gave and still shape Brazilian 

structural conservatism, and that at moments determined by the historical conjuncture, 

like the current one, flirt with fascism. The study takes for granted the fact that the 

development of mass public school education in Brazil has, since the first hour, lacked 

the initiative, interest and effective support of the country's government. Aiming to 

apprehend elements for an ontological critique of conservative thinking in the Brazilian 

educational field, considering the periods of greatest incidence, as well as the dynamics 

of its conceptual metamorphoses over time. The thesis makes a theoretical review on the 

conservative ideas and notes on fascism referenced in Marx and Engels, Lukács, Escorsin 

Netto and Chasin, among others. It puts the emergence and entrenchment of conservatism 

in historical perspective, examining in the field of social relations the scope, depth and its 

possibilities in the country's culture. Notes that conservatism is practically born and 

develops with Brazil itself, and that although desire, flirtation and, perhaps, even the 

concrete opportunity for the emergence of a fascist apparatus in fact, did not occur, this 

did not happen, at least not until now. Throughout the fourth and last chapter, the thesis 

develops the idea that although the leading leadership of the Escola Sem Partido 

Movement (MESP) emerges as the main diffuser of anti-intellectualist irrationalism in 

the country. In the hegemonic political-ideological plane its presence is equivalent to 

actions guided by the cynical moralism of theologians-entrepreneurs, organic journalists 

and astrologers-gurus to present anti-scientific nonsense as absolute truths, such as 

creationism and terraplanism, in social networks and traditional media. He considers that 

the influence and ideological penetration in the society of both are less than that of the 

financial-rentier educational conglomerates such as Lemann, Ayrton Senna, Abril, 

Pitágoras / Kroton / Cogma, among others. It concludes that given these characteristics 

of structural conservatism in Brazil, the ideological dispute in the educational field must 

have as a political, strategic and tactical priority, the role of society, especially teachers, 

on the macro level, without evidently dispensing with the daily struggles of identity. 

Key words: ideology; education; conservatism; culture 
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INTRODUÇÃO 

 

Na atual quadra do século XXI, distante mais de meio século da vigência dos 

regimes totalitários, as mentes libertárias de todo mundo apreendem com crescente 

preocupação o retorno do populismo de corte autoritário como prática de governo e 

ideologia de Estado tal como adotadas nos EUA, na Hungria, na Turquia, na Itália e no 

Brasil. Partindo desse contexto histórico e considerando o pressuposto da ontologia crítica 

de que a formação humana é o processo histórico de desenvolvimento material e cultural 

do indivíduo, a presente tese traz tematicamente para exame crítico em primeiro plano a 

relação entre ideologia e educação, tendo como cenário a penetração do conservadorismo 

no Brasil. 

A tese se desenvolve segundo o objetivo geral de investigar os componentes 

ideológicos que deram e ainda dão forma ao conservadorismo estrutural brasileiro, e que 

em momentos determinados pela conjuntura histórica, como o atual, flertam 

acintosamente com o fascismo. Nesse sentido, dentre outros objetivos específicos, 

abordaremos os diferentes contextos históricos em que a cultura educacional evoluiu em 

meio às relações sociais no país, visando apreender elementos para uma crítica ontológica 

do pensamento conservador no campo educacional brasileiro, considerando os períodos 

de maior incidência, bem como a dinâmica das suas metamorfoses conceituais ao longo 

do tempo. E, na medida da importância de verificar de que setores da sociedade tem 

emergido a violência contra o que se lhe apresenta como diferente, destaca-se ainda, 

especificamente, o interesse em apreender os fundamentos dos deslocamentos do 

pensamento conservador liberal para posições cada vez mais intensamente retrógradas e 

reacionárias.  

O estudo toma como pressuposto o fato de o desenvolvimento da educação 

pública escolar de massa no Brasil ter carecido, desde a primeira hora, da iniciativa, do 

interesse e do apoio efetivo dos nossos governantes, tendo como égide, no processo 

histórico, a emergência dos interesses e os ciclos de rearranjo do capital e da expansão do 

valor. A história do país demonstra que estivesse as terras coloniais nas mãos dos 

prepostos da corte portuguesa, ou sob o reinado de um rei hesitante aqui auto exilado ou 

já como país imperial independente, ou ainda, nos últimos 131 anos, sob um regime 

republicano inaugurado por um golpe militar, a educação da população mal despertou o 

interesse humanitário do poder. Aos desvalidos da fortuna e aos escravos foi negada por 

mais de três séculos o acesso às primeiras letras e aos números. Aos primeiros, quando 
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muito, na medida do interesse imediato das classes endinheiradas era reservado o acesso 

ao aprendizado de ofícios a fim de suprir as necessidades materiais da colônia, aos demais 

tudo lhes foi negado, restando, exclusivamente, o trabalho brutalizado. Compete aqui, no 

sentido do pressuposto acima, apresentar em seguida o esquema de desenvolvimento do 

nosso trabalho de modo a atender aos objetivos propostos. 

Além dessa introdução, a tese se desenvolve metodologicamente em quatro 

capítulos. No primeiro capítulo realizamos uma revisão teórica sobre o ideário 

conservador e apontamentos sobre o fascismo. Nesse sentido, buscou-se colocar em 

perspectiva histórica a emergência e o entranhamento de um e a latência de outro no 

Brasil, examinando no terreno das relações sociais o alcance, a profundidade e as 

possibilidades de ambos na cultura do país. Daí resultaram duas constatações: a primeira 

é a de que o conservadorismo praticamente nasce e se desenvolve com o próprio Brasil; 

a outra constatação é a de que embora não tenha faltado o desejo, o flerte e, talvez, até a 

oportunidade concreta de surgimento de um aparato fascista de fato, isso não ocorreu, ao 

menos não até agora. Portanto, a centralidade teórica do capítulo é marcada pelo desenho 

das questões teórico-metodológicas de fundo: a problemática da ideologia e da alienação 

ou estranhamento, o tema do conservadorismo em geral e a particularidade brasileira. O 

estudo aqui está referenciado, principalmente, mas não apenas, em Marx e Engels (2006, 

2007, 2011), Lukács (1968, 2010, 2013), Escorsin Netto (2017), Bray (2017) e Chasin 

(1978).  

Nos capítulos II e III subsequentes, discorremos sobre os elementos factuais da 

história entre a colônia e o fim do século XX, revisitando pontualmente as bases 

formativas da cultura educacional no país, passando pela Independência, a Primeira e a 

Segunda República e o Estado Novo, a ditadura civil-militar dos anos 1960-1980, e o seu 

fim com a Assembleia Nacional Constituinte, em 1988. Finalizamos o nosso estudo com 

as disputas ideológicas em torno da LDBEN, de 1996, e a emergência do neoliberalismo 

entre nós. Nesse sentido, buscamos indicar os elementos que formam a correlação de 

forças nos diferentes períodos da história brasileira, da via colonial com o trabalho 

escravizado de nativos e negros, a miséria dos trabalhadores brancos despossuídos, as 

classes médias de comerciantes e oficiais proprietários de oficinas de reparos, e os 

estamentos de Estado como burocratas e militares que irão transitar do estágio de forças 

sociais para o estágio de forças políticas e militares proprietários da terra, e, decerto, os 

donatários proprietários de terras e/ou seus prepostos como senhores de engenho. Como 

Gramsci (2012) ensina, já no compasso do capitalismo, esses elementos de classe 
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constituem grupos sociais solidários entre si agindo como forças políticas que irão ditar 

os rumos econômicos, políticos e militares no Brasil. No capítulo seguinte examinamos 

o momento em que o desenvolvimento capitalista e a autonomização (reformas e 

racionalização) da estrutura de Estado e da própria economia, se abre há intensa disputas 

que vão desde a tomada de hegemonia da ideologia oficial de Estado e de uma nação até 

políticas setoriais de Estado, onde falaremos  especificamente da educação, num contexto 

de entre guerras, de guerra fria e de independências de nações subdesenvolvidas tendo 

como mote a questão nacionalista ou de um nacional-estatismo que muitas vezes 

desembocaram em revoluções socialistas1 entre a segunda metade do século XX até a 

primeira década do século atual. Além dos conceitos de Gramsci (2012) sobre hegemonia 

e bloco histórico, nesses dois capítulos nos valeremos ainda de Albuquerque (1981), 

Fausto (2016) e Sodré (2003) como suporte para entendermos a evolução das relações 

históricas entre Portugal e a colônia no Brasil, e de Romanelli (2017), Shiroma (2011), 

Saviani (1980), Nosela (2017) e Frigotto (2006) como suporte igualmente para o 

entendimento das questões educacionais. 

O quarto e último capítulo busca produzir sínteses a partir do material estudado 

nos capítulos anteriores. Dessa forma, pretendemos que o capítulo seja conclusivo quanto 

ao tema geral da tese proposta, qual seja o de apontar que o conservadorismo brasileiro 

não é episódico, que detém uma historicidade a exigir mais aprofundamento e análise 

acerca do seu estranhamento na sociedade brasileira como um todo, e que, por 

conseguinte, considerando o caráter estrutural do conservadorismo, a resistência da 

sociedade, especialmente dos docentes engajados na luta contra os ataques de 

organizações de ultradireita, deve se orientar também pelo tensionamento do sistema 

capital. Entendemos, nesse sentido, que os conglomerados educacionais financeiros-

rentistas como Lemann, Ayrton Senna, Abril, Pitágoras/Kroton/Cogma, dentre outros, 

são os principais ideólogos do sistema capital na educação. A eles associados direta e 

indiretamente se encontram grupos militantes de força política, como o famigerado 

Movimento Escola Sem Partido (MESP), uma espécie de organização tabaréu de um 

integralismo pós-moderno difusor do irracionalismo anti-intelectualista no país, além das 

ações pautadas pelo moralismo cínico dos teólogos-empresários, jornalistas orgânicos e  

astrólogos-gurus a apresentar como verdades absolutas disparates anticientíficos, como o 

                                                 
1 A Revolução Argelina em 1962, o socialismo árabe na Síria e no Iraque e a própria Revolução Cubana 

em 1959. Isto gerava tensão entre as classes dominantes, leia-se a burguesia nacional, assim, como também, 

da burguesia dos países desenvolvidos. Detalhes, ver (REIS FILHO: 2014, 21). 
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criacionismo e o terraplanismo, nas redes sociais e nas mídias tradicionais. Portanto, 

conclusivamente, o entendimento que resulta deste capítulo é a de que a disputa 

ideológica no campo educacional no Brasil, deve ter como prioridade política, estratégica 

e tática, a atuação no plano macro contra às barbáries da crise estrutural2, sem dispensar, 

evidentemente, as lutas identitárias no cotidiano. 

  

                                                 
2 A divulgação em 22 de agosto de 2020 no sitio oficial às vésperas da conclusão deste trabalho, por parte 

do coordenador do movimento Escola sem Partido de que está deixando a liderança do mesmo, é sinal da 

luta e da organização da sociedade, dos docentes e dos trabalhadores da Educação (onde o “Escola sem 

Mordaça” é a mais exemplar evidência), assim como da classe política progressista. 
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CAPÍTULO I – CONSERVADORISMO E FASCISMO 

Questões preliminares 

 

 

Desde a qualificação do nosso projeto de tese, há cerca de um ano atrás, até o 

momento de elaboração do presente capítulo, buscamos aprofundar o entendimento sobre 

as motivações da atual fase conservadora da nossa história e o seu flerte acintoso com o 

extremismo de direita de características fascistas. A importância que atribuímos a essa 

busca não teria a dimensão elevada de agora se a guinada conservadora extremista a partir 

da segunda metade da última década do século XX não viesse ganhando espaço em 

determinados setores da educação brasileira. A pesquisa visou, assim, agregar elementos 

históricos e sociológicos à fundamentação da tese, de modo que o exame das relações 

sociais que estruturam a disputa ideológica no interior da cultura educacional brasileira 

encontre lastro material e confiabilidade. Todavia, em não se tratando de uma tese 

específica nas disciplinas adjuntas da história e das ciências sociais, respectivamente, 

tampouco numa disciplina do amplo arco da filosofia, gostaríamos de insistir no 

esclarecimento que a nossa procura aqui se volta para os possíveis recursos que tais 

disciplinas podem oferecer, neste atual capítulo, para a compreensão do que seja o 

conservadorismo e o fascismo como questões culturais. 

 

 

1.1. Do pensamento conservador em geral 

 

No terreno filosófico, embora entendamos o ser social como um ser histórico, e, 

portanto, não é um ser acabado, determinado, também, é preciso ponderar que autores 

diversos dizem ser imanente neste ser social algum aspecto de conservação como 

imperativo da experiência na formação do homem3. Da conservação como necessidade 

essencial para fins de criação aleatória de instrumentos ocasionais de trabalho4, entendido 

aqui como a concepção de Lukács da Ontologia, o “metabolismo entre o homem e a 

natureza”, até o surgimento de uma cultura constituída de instrumentos padronizados “em 

                                                 
3 Cabe recordar que durante cerca de 250 mil anos, no período paleolítico, os hominídeos eram coletores, 

valendo-se da mimetização para adaptarem os objetos coletados às necessidades decorrentes do trabalho 

(caça, pesca, guerra, coleta etc.). Sobre isso ver LUKÁCS, G. 1967. Estética, vol. 2 
4 Inúmeras, são as passagens que Lukács, cita o trabalho como fundante do ser social, como modelo 

ontológico, que para além das argumentações e citações, o registro aqui, com toda a sorte possível, passaria 

tranquilamente de uma página. Citamos aqui, apenas a referência (LUKÁCS, 2013, p. 79). 
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meio à grande massa, à miscelânea dos instrumentos ocasionais de formas 

extraordinariamente variadas do paleolítico inferior” (CHILDE apud FISCHER, 1983, p. 

27) a prática de conservar algo segue um ritual de repetição, quer alimentada e sustentada 

por crenças que, no decorrer do tempo, formam uma tradição que se cristaliza na 

experiência a partir de ideias e impressões cada vez mais fortes, quer constituem as mais 

variadas instituições e normatividades5. Visto por esse ângulo, observamos que na cultura 

criada e acumulada pelos indivíduos permanece latente a tendência natural de conservar 

coisas, ideias, experiências. É do ser social conservar algo que os indivíduos dominam, 

que eles já sabem fazer funcionar e já conhecem desde o nascimento assimilado pela 

tradição familiar, e/ou adquirido socialmente mediante a educação escolar. Em suma, não 

seria uma inverdade nem exagerado afirmar que em alguma medida somos 

conservadores, o que explica porque os inúmeros reveses das tentativas históricas de 

subverter determinada realidade e tradição, dado que, conforme concluímos em um texto 

antigo com base em Lukács, “o resultado das revoluções ou em construir um novo homem 

sempre esbarrou em alguma medida na tradição” (DANTAS, 2014). 

Entretanto a ideia latente de conservação no ser social não está isenta de 

contradições internas, como atesta a filosofia idealista alemã da segunda metade do século 

XVIII. Isto porque, como avaliavam os seus principais representantes, a existência de um 

conflito extremo entre a ordem natural das coisas e o padrão de acumulação e de 

racionalidade fundado na aceleração e na mecanização do mundo burguês imposto pela 

revolução industrial, conformava algo a que se preocupar seriamente. De fato, Kant, por 

exemplo, já havia observado que o efeito produzido pelo novo padrão havia colocado a 

humanidade refém de um insuperável problema moral transcendental, no qual razão e 

sentimento não poderiam dar conta do novo mundo daí emergente conquanto a 

universalidade do imperativo categórico se encontraria numa situação fragmentária como 

a descrita, portanto, à beira da ruína6. 

Com efeito, num raro breve texto em forma de nota publicada originariamente em 

1922, Lukács (2010) chama a atenção para o fato de que enquanto classe dirigente a 

burguesia instrumentaliza toda a filosofia e todas as ciências para negar a história como 

a razão da transformação e da revolução. Isto é, a mesma razão que possibilitou a ela 

                                                 
5 A evidência cultural disso está nas instituições e nas formas de governo onde subjazem a crença, o 

costume, a tradição. 
6 Na França, o terror que se seguiu à Revolução de 1789 em meio a uma sociedade que agonizava sinalizava, 

à época, a importância de se recuperar o bom senso antes de tudo. Sobre esse assunto ver também, dentre 

outros, SCHILLER (2014), 
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enquanto classe remover, no século XVIII, os últimos entraves do feudalismo e do Antigo 

Regime absolutista. Conforme o estudo de Hanna Arendt (1988) sobre as revoluções 

burguesas no ocidente, estas tiveram em comum ao seu término a negação da história da 

parte da classe vitoriosa. Dando por concluído o seu papel de classe no processo 

transformador, a burguesia passou a conceber o fim da história como um fato consumado, 

passando tal visão de mundo a constituir e portar um estatuto conservador para si. 

Contudo, o conservadorismo não detém uma visão unívoca no meio burguês, posto que 

se compõe de variadas correntes7, as quais se enfrentam internamente. Leila Escorsim 

Netto cita Carlos Nelson Coutinho para explicar que 

O pensamento conservador moderno [...] apresenta inúmeras e polimórficas faces. 

Manifestou-se de modo explícito, por exemplo, em pensadores como os franceses De 

Maistre e De Bonald, defensores do Ancien Régime e do direito divino dos monarcas; 

neste caso, tratava-se de um conservadorismo que poderíamos definir abertamente 

como abertamente reacionário. Esta modalidade do pensamento conservador não é a 

dominante hoje, ainda que continue a ter solitários e quixotescos defensores. 

(COUTINHO, 2013, p. 59). 

 

De fato, do conservadorismo clássico ao liberal-conservadorismo, passando pelo 

conservadorismo nos costumes e o ultraconservadorismo, este último em regra enraizado 

na tradição religiosa, da família e no chauvinismo, as disputas internas se sucedem, 

obrigando que de tempos em tempos busquem fazer um ajuste teleológico a fim de evitar 

a ruína do sistema (LUKÁCS, 2010). Assim, do ponto de visto histórico, o 

conservadorismo pressupõe em última instância na consciência e na razão dos seus 

defensores a negação da história, principalmente naquilo que ela tem de modernidade. 

Para Leila Escorsim Netto 

[A modernidade], com seus traços mais determinantes, como o racionalismo, 

autonomia individual, humanismo, historicismo, e suas características mais marcantes 

– secularização, dessacralização do mundo, valorização da experiência controlável e 

universalizante-, não só expressa os aspectos ideais do mundo que vem a ser 

construído pela burguesia revolucionária. Expressa as condições  sem as quais as 

próprias mutações técnico-produtivas seriam inviáveis, uma vez que o 

desenvolvimento científico, sem o qual é impensável o fenômeno industrializante, é 

resultado direto daquela cultura, que rompe com as verdades transmitidas pela 

tradição, com a dominância dos critérios religiosos para a condução da vida prática 

etc. sem as implicações desta cultura da modernidade – por exemplo, a constituição 

de um espaço público (com a refuncionalização da família e do papel social da 

mulher); o privilégio da calculabilidade (com  o desenvolvimento das técnicas de 

manipulação e formalização impessoais) -, a industrialização e a urbanização seriam 

inconcebíveis (2013, p. 626). 

                                                 
77 Corrente ideológica, o que não significa que seja uma ideologia em uníssono, sem dissenso. Há disputas 

entre desde o conservadorismo “puro”, filiado ao conservadorismo clássico, com os liberais-conservadores, 

que são liberais na liberdade econômica e conservadores nos costumes, e ainda com o 

ultraconservadorismo, que possui filiação às raízes na tradição da religião e da família e no nacionalismo 

exacerbado ou chauvinismo e que por vezes está associado a extrema direita. 
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Retomando o sentido da preocupação kantiana, não seria exagero considerar que, 

em meio as profundas transformações em curso na época, ela sinaliza algo que seria 

estudado seguidamente a partir do século XIX: a alienação e o estranhamento de si do 

homem moderno. Do mesmo modo podemos pensar que as observações dos filósofos 

alemães idealistas sobre as contradições de que se reveste a conservação e a tradição, nos 

levam a buscar o momento determinante em que a perspectiva histórica da conservação 

e da tradição se descola e se autonomiza em uma visão de mundo como ideologia. 

Ora, a despeito do ceticismo presente no pensamento dos filósofos alemães 

contemporâneos do marco inaugural da Revolução Francesa, no restante da Europa, em 

especial na Inglaterra, a disputa pela hegemonia do pensamento conservador seguia em 

frente buscando, sobretudo, fazer prevalecer uma crítica à visão de mundo exposta pelas 

frações burguesas interessadas em destituir o sentido da tradição e a experiência do 

passado. Dessa forma, coube a Edmund Burke expressar com mais contundência a crítica 

à ideologia que permeou a Revolução e seus valores de modernidade. Mas apesar da 

contundência conservadora da crítica de Burke visar o caminho político, dos costumes, 

morais e religiosos tomado pela burguesia revolucionária, ela igualmente compartilharia 

do ideário liberal burguês na economia. Segundo Escorsim Netto 

Burke quer a continuidade do desenvolvimento econômico capitalista sem a ruptura 

com as instituições sociais pré-capitalistas (o privilégio da família, as corporações, o 

protagonismo público-temporal da Igreja, a hierarquia social cristalizada). E considera 

que a Revolução é excrescência desnecessária que efetiva esta ruptura. 

Sinteticamente, poder-se-ia afirmar que Burke deseja o capitalismo sem a 

modernidade. (2013, p. 644) 
 

E ainda sobre o período em que a sociedade burguesa “assiste ao surgimento do 

pensamento conservador diz Escorsim Netto que 

[...] não é por acaso que a obra fundante do conservadorismo seja a de Burke, resposta 

imediata e de enorme impacto à Revolução Francesa. [...] o que Burke repudia 

vigorosamente não é o desenvolvimento capitalista como tal, mas: 1º a forma da ação 

política e 2º a destruição de instituições sociais consagradas pela tradição. A forma da 

ação política repudiada por Burke é a da revolução burguesa que mobiliza massas. A 

instauração de novas instituições segundo uma racionalidade anti tradicionalista é 

rechaçada por Burke. (Idem, id) 
 

A partir de 1848, quando a revolução já dava indícios de estar perdendo a sua 

pulsão inicial, o télos que a havia orientado inicialmente passaria por uma metamorfose, 

por assim dizer uma refuncionalização dos seus objetivos primários, seja como forma de 

reação ao avanço do proletariado seja para frear as forças que buscavam restaurar a ordem 
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antiga. Sob qualquer ponto de vista, ainda que por um lado a burguesia revolucionária 

estivesse combatendo aqueles que defendiam a restauração, se tratava de um esforço 

conservador que ao longo do tempo foi cada vez mais tomando forma na história como 

uma atitude reflexa de um pensamento reacionário. É importante insistir, nesse sentido, 

que a visão de mundo conservadora tem servido histórica e filosoficamente como marco 

para a definição do arcabouço ideológico da direita em todo e qualquer parte do espectro 

político que ela se manifeste8. 

Ao longo de toda a história, o pensamento conservador considerou qualquer 

transformação como um ponto de chegada natural, ou seja, como resultado de um 

acúmulo de experiências que produziram um salto qualitativo. Desse modo, jamais 

admitiram a possibilidade de a razão humana visasse por iniciativa própria a transmutação 

da realidade. O conservadorismo sempre tenta parar a roda da história: nega a luta de 

classes ou se a aceita, usa de meios de controles sociais e de meios políticos para frear, 

mitigar as mudanças que sabem ser irreversíveis pelo avanço natural das ciências, da 

técnica e da tecnologia e, por conseguinte, dos valores da sociedade, cuja modernidade 

vai lhe arrancando mesmo que de forma relativa àquelas condições de mandonismo, 

patriarcalismo, vassalagem, e hierarquização da sociedade. Por isso, a preocupação com 

a ordem do Estado e da sociedade e na tradição da família de modo a não proporcionar 

uma anarquia na sua falta, e nem um regime tirânico caso falhe os meios de controle 

interno. Para os conservadores moderados, a defesa da propriedade, da tradição, da 

família e da ordem Estatal é o suficiente para se contrapor a anarquia a qualquer regime 

despótico ou tirânico. Para eles 

[...] o termo conservadorismo designa ideias e atitudes que visam à manutenção do 

sistema político existente e dos seus modos de funcionamento, apresentando-se como 

contraparte das forças inovadoras. [...] na relação que se estabelece entre progressismo 

e conservadorismo, este é sempre apresentado como negação, mais ou menos, 

acentuada, daquele; aparece como tal mostrando assim seu caráter alternativo; existe 

só porque existe uma posição progressista. Daí a conhecida tendência dos 

conservadores a não sistematizar o próprio pensamento que, sendo alternativo, nunca 

poderá ser concluído e fixado de uma vez para sempre; tem de acompanhar de perto 

a natureza dinâmica e a contínua tendência expansiva do progressismo. (BOBBIO; 

MATTEUCCI; PASQUINO, 2010, p. 242). 

 

Admitindo com Coutinho que o pensamento de Edmund Burke seja o marco 

inicial do conservadorismo liberal (2013, p. 57), e que a sua projeção alcança 

hegemonicamente a nossa atualidade, estaríamos diante de uma ideia que, em síntese, 

                                                 
8 Em suma o conservadorismo se constitui no espectro político como sendo extrema direita, podendo ou 

não ser fascista; direita moderada e/ou liberal e/ou direita religiosa. 
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suportaria conviver com possíveis reformas sociais sem, contudo, convulsionar a 

estrutura das relações de produção. Liberdade com ordem, evitando-se assim a ideia de 

um retorno ao estado natural de entropia capaz de ameaçar a essência do modo de 

produção capitalista, a propriedade privada. Filósofos liberais, de Locke a Adam Smith, 

fundamentaram a questão da liberdade como um direito natural e político da “natureza 

humana”, e, para tanto, a manutenção de um sistema constituinte, garantidor e provedor 

da ordem e da estabilidade a fim de proteger a propriedade, era defendido como central. 

A esse propósito Burke observaria muito adequadamente que 

Devo, por conseguinte, suspender os meus parabéns à nova liberdade da França até 

ser informado desta relação dessa liberdade com o governo, com a força pública, com 

a disciplina e obediência dos exércitos, com a cobrança de uma receita eficaz e bem 

distribuída, com a moral e a religião, com a solidez da propriedade, com a paz e a 

ordem, com os costumes. Todas estas coisas (à sua maneira) são boas também, e sem 

elas a liberdade sequer é um benefício, e provavelmente não durará muito tempo. 

(BURKE, 2017, p. 34). 

 

A liberdade dos indivíduos conquanto não seja à margem do Estado, coloca uma 

preocupação comum entre proeminentes defensores do conservadorismo liberal como 

Burke e, na França, dentre outros, Benjamin Constant: a questão da ordem. Para o 

intelectual e político franco-suíço Benjamin Constant, contemporâneo da Revolução 

Francesa e participante da Assembleia Nacional, a compreensão da importância da ordem 

e da autoridade política deve estar associada ao esforço de reconstrução: 

Dois movimentos são naturais para qualquer nação que derruba instituições julgadas 

opressoras e viciadas. O primeiro é o de querer ver tudo destruído e erigido de novo; 

o segundo, de demonstrar severidade implacável contra aqueles que lucraram com os 

vícios das instituições anteriores. Esses dois movimentos são precisamente os que 

tornam as revoluções horrendas, os que fazem as pessoas ultrapassarem suas 

necessidades, prolongam duração dos levantes e põem em risco seu sucesso. Os 

homens ilustrados devem se esforçar para barrá-los e suspendê-los. (CONSTANT, 

2007, p. 668) 

 

Sabe-se que na experiência política, materializada em ações concretas, o 

pensamento e as ideias normalmente se descolam da prática. Na França revolucionada, 

quando, em 1848, o proletariado e as classes populares passaram a confrontar a ordem 

burguesa, esta fez valer o seu espírito de conservação reagindo violentamente, pois, se 

tratava de manter íntegro o seu modo de produção fundado na propriedade privada e no 

controle político-ideológico das relações sociais. Em 1851, sem qualquer 

constrangimento, a mesma burguesia admitiria o golpe conhecido como o Dezoito de 

Brumário, tendo à frente Luís Bonaparte. Dado inicialmente com o pretexto de garantir a 

ordem esmagando por completo o movimento do proletariado e das classes populares, o 
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golpe visava ulteriormente esfacelar o Partido da Ordem formado pela aliança entre 

monarquistas e burgueses e, ao fim e ao cabo, restaurar o Império Francês pondo fim a 

Segunda República9. Apesar de o golpe ter evidenciado a contradição entre a teoria 

conservadora liberal – sobretudo em relação ao preceito da ordem – e a prática política, 

mais valeu a interpretação de que se tratava de uma mudança no télos burguês, uma 

alternativa para reacomodar o sistema. 

 

 

1.2. Do fascismo em geral 

 

Perto de concluir os escritos da volumosa ontologia do ser social, Lukács (1968) 

retoma o tema da violência no interior da problemática do estranhamento, algo que antes 

o havia ocupado por quase sete anos no seu estudo sobre o irracionalismo. Dado que nos 

interessa refletir sobre a ideologia entranhada na violência e no irracionalismo, 

buscaremos extrair daí algumas questões que possam jogar um pouco de luz sobre a 

atualidade de ambos na sociedade brasileira, tal como antecipamos na seção anterior. 

Logo na introdução de El asalto a la razón (1968), escrito entre 1952 e 1959, com 

uma ironia que lhe é peculiar, o filósofo húngaro alerta o leitor que o seu estudo “de modo 

algum pretende ser uma história da filosofia reacionária”, todavia destaca que desde a sua 

aparição e expansão, o irracionalismo foi convertido na “corrente dominante da filosofia 

burguesa reacionária” (1968, p. 3). Já no início do estudo da ontologia, Lukács lembra da 

inexistência de uma sociedade que tenha se desenvolvido economicamente para o 

capitalismo de forma pura, isto é, sem violência. Desse modo, comentando um trecho de 

O capital no qual Marx analisa o vínculo “ontologicamente irrevogável de economia e 

violência sob o capitalismo”, Lukács assevera que 

A verdade ontológica pela qual, no âmbito do ser social, a necessidade nunca é 

espontânea e automática como na natureza, mas se impõe com a sanção ontológica 

sob pena de ruína como motor das decisões teleológicas humanas, se manifesta de 

dois modos: em primeiro lugar, a necessidade puramente econômica funcionando 

normalmente numa economia capitalista se apresenta como coerção muda à qual o 

trabalhador pode ficar entregue para o curso usual das coisas; em segundo lugar, o 

uso da violência imediata, extraeconômica, não é contestado de modo absoluto nem 

mesmo por uma situação normal, mas entra em cogitação apenas como exceção (2013, 

pp. 750-75. Grifos nosso). 

 

                                                 
9 Sobre o assunto ver MARX (2006). 
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A partir dessas considerações iniciais, Lukács irá explorar nos pensamentos de 

Marx, Engels e Lenin, as múltiplas determinações desse nexo participante da base 

objetiva do estranhamento. Reclama, com razão, da propaganda burguesa que 

deliberadamente busca misturar sob a mesma expressão totalitarista o fascismo e o 

comunismo como portadores do mesmo “parentesco tanto social como espiritual” (Idem, 

p. 789). Em contraposição àquela propaganda, o filósofo húngaro recorda que no seu já 

citado El asalto a la razón, havia mostrado que concepções fascistas “constituem o 

produto gradativamente amadurecido de um desenvolvimento socioideológico 

reacionário secular”, acrescentando que, no processo de desenvolvimento capitalista, a 

unificação da “tendência conservadora de todos os momentos retrógrados da sociedade” 

ocorre de forma subterrânea (Idem, id).  

Como já visto, o marco do pensamento conservador na modernidade se institui a 

partir de meados do século XVIII se aprofundando desde então quando as lutas de classe 

que tomaram forma em fins daquele século e se ampliaram para além das fronteiras 

nacionais na Europa no século XIX. Nelas ficaram escancaradas o caráter reativo da 

burguesia em geral, esmagando violentamente o proletariado e as classes populares 

insurgentes quando estes, em 1871, depois de anos de luta, ficaram reconhecidos como 

força política radical e revolucionária ascendente no cenário mundial. Nesse contexto 

forma-se no espectro político europeu uma direita radical e seu oposto, a esquerda 

revolucionária. Enquanto a primeira agia como um movimento contrarrevolucionário 

tolerado pelo Estado burguês, a esquerda trazia a perspectiva de conquistar o Estado e 

implantar uma república socialista. Na Rússia czarista, depois de uma tentativa 

malograda, em 1905, a esquerda obtém êxito na Revolução de Outubro 1917 em meio ao 

quadro da Primeira Grande Guerra (1914 -1919). 

Com o fim desta última, a primeira fase imperialista do capitalismo passa por um 

processo de metamorfose teleológica, de onde começa a surgir visões chauvinistas 

mitificando a pátria como simulacro de identidade nacional. O mito da pátria foi 

principalmente utilizado como um guarda-chuva para os países que haviam se reunificado 

como nação recentemente, como foram os casos da Itália e da Alemanha. Serviria ainda 

para resguardar especificamente a Alemanha que havia perdido a guerra e fora humilhada 

pelas nações vencedoras com a perda de extensos territórios, a redução do seu corpo 

militar na ativa e o pagamento de 6 bilhões de marcos a título de indenização. As sanções 

impostas à Alemanha pelo Tratado de Versalhes acabariam criando um clima nacional de 

muita tensão, desintegração social e instabilidade política na República de Weimar.  
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Com efeito, o quadro de desemprego, de greves, de agitações e de quebra-quebra no 

comércio que se seguiu por cerca de duas décadas alimentou o ânimo exacerbado de 

militantes à direita e à esquerda. A exemplo do que ocorria na Alemanha, em 1920, onde 

o Partido Nacional Socialista (Nazista) havia sido criado juntamente com uma violenta 

milícia paramilitar conhecida pelos seus uniformes pardos, na Itália em 1922, sob a 

liderança de Benito Mussolini (Il Duce) à frente do Partido Nacional Fascista, caminha à 

Roma com milhares de violentos milicianos conhecidos como camisas pretas tomando o 

poder. Durante as décadas de 1920 e 1930, o fascismo e o nazismo ganharam espaço como 

força política com a tolerância dos conservadores, com a adesão de grande parte da 

burguesia e, fundamentalmente, da classe média, e dos muitos equívocos de avaliação da 

esquerda. A título de exemplo, em 1935, a anexação do território da Áustria pela 

Alemanha teve total condescendência da comunidade internacional. Prova o descrédito e 

o ceticismo vulgar por parte do mundo do que viria a se transformar em um dos impérios 

mais fortes e cruéis da história da humanidade e do século XX10. Sobre esse assunto, Bray 

(2017, pp. 7-10), relaciona e atualiza cinco lições para o combate antifascista: 

1) não reconhecer os riscos de “uma ideologia que rejeita os termos do debate 

racional”; 2) não reconhecer que “as instituições republicanas não são barreira ao 

fascismo”; 3) desconhecer que “não se pode reduzir o fascismo como o último recurso 

do capitalismo”; 4) reconhecer que o “fascismo sempre alçou ao poder pelas vias 

legais”; 5) reconhecer que “grupos supremacistas brancos infiltrados na polícia 

americana são propensos às ideias fascistas”. 
 

Como fenômeno político que visa a tomada do poder do Estado, o fascismo 

constitui uma ideologia porque seu irracionalismo balizado por mitos os quais pretendem 

que sejam universais, e também porque o seu modo de ação, fundado num pragmatismo 

radical, busca ir às últimas consequências na conquista dos seus intentos, quer mediante 

a manipulação propagandística das massas quer mediante a violência de fato. Para 

Leandro Konder 

O fascismo é uma tendência que surge na fase imperialista do capitalismo, que procura 

se fortalecer nas condições de implantação do capitalismo monopolista de Estado, 

exprimindo-se através de uma política favorável à crescente concentração do capital; 

é um movimento político de conteúdo social conservador, que se disfarça sob uma 

máscara “modernizadora”, guiado pela ideologia de um pragmatismo radical, 

servindo-se de mitos irracionalistas e conciliando-os com procedimentos 

racionalistas-formais de tipo manipulatório. O fascismo é um movimento chauvinista, 

antiliberal, antidemocrático, antissocialista, anti-operário. (KONDER, 2009, p. 53) 

 

                                                 
10 Ver também KONDER (2009, p. 53) e THALHEIMER (2009). 
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Como toda ideologia e consequente movimento político conservador, 

historicamente o fascismo encontrou na estrutura do sistema capitalista os recursos 

financeiros para se tornar uma força capaz de assegurar o caráter monopolista de Estado 

e dos seus patrocinadores nacionais, em detrimento dos entraves concorrenciais 

determinantes do capitalismo de corte liberal. Apesar disso ou por causa disso mesmo, 

Boito Jr. (2019) diz que o fascismo necessita estar junto às massas populares que lhe 

darão sustentação ideológica e, em regra, paramilitar. Ao lutar pela sua ascensão política 

num regime democrático, o fascismo enquanto movimento tem em vista na sua estratégia 

dar uma guinada para conformar o regime numa ditadura. O que permite toda esta 

conjuntura deve-se a algumas características peculiares que Mark Bray relaciona em um 

conhecido ensaio sobre a singularidade do fascismo: 

É constituído de classes antagônicas (capitalistas burgueses e tradicionais 

proprietários de terra); diluí o conceito de social no nacional; a ideologia fascista reduz 

todas os problemas a uma questão nacional, da pátria; o apelo populista às massas 

formada indistintamente por setores médios da sociedade, a pequena burguesia, e a 

classe trabalhadora, contando com o apoio das elites (2017, p. 7). 

 

Pergunta-se ainda hoje como um movimento que surge inicialmente amorfo, algo 

como uma horda de desocupados arruaceiros conseguiu tomar o poder na Alemanha e na 

Itália mantendo-o por cerca de duas décadas. Para Lukács (2013), o caldo de tensão 

resultante das transformações operadas numa economia industrialista e na circulação 

rápida e permanente da mercadoria, incluindo nisso o trabalho humano, teria colocado 

em xeque as identidades nacionais, impondo aos Estados de sociedades mais 

conservadoras, consequentemente, diretrizes de mudanças tão radicais ao ponto de gerar 

um fatalismo e um determinismo irreversível. Nesse sentido, sendo o estranhamento uma 

tensão entre o subjetivo e o objetivo tendo como fundo a experiência individual face ao 

econômico e o social, ele pode ser superado individualmente, como “momento”, mas, 

somente em definitivo com a abolição do valor, da propriedade privada e do capitalismo. 

Decorre daí que a propósito da ideologia nazifascista, Lukács diria ser uma “deformação 

moral da particularidade” (Idem, id), decorrente de um fenômeno insólito relativo à 

“generidade pular por cima da particularidade”. Isto é, a contaminação subliminar do 

inconsciente por crenças místicas a respeito de determinada conjuntura econômica, social 

e política. No caso da Alemanha e da Itália, dois países capitalistas na Europa em meio à 

crise estrutural da economia capitalista de 1929, evidenciando o colapso das políticas 

econômicas liberais, e, ameaçadas pela constituição da URSS após 1917, suas lideranças 

populistas apelavam para o chauvinismo e a xenofobia como forma de instauração de um 
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Estado provedor. Para além desses aspectos estruturais, Lukács observa que na busca de 

afirmação de poder, suas lideranças haviam percebido o caráter receptivo das massas para 

com os efeitos da propaganda (2013, p. 798) quanto ao fato de que tudo poderia ser 

vendido ao público como verdade pela propaganda desde que, repetido muitas vezes 

assertivamente11. Era apenas fazê-lo de modo correto, uma questão de método. Pois, na 

era da mercadoria, do valor, a moral, a ética, a cultura, a ideologia, enfim tudo havia se 

tornado passível de ser propagandeado, fosse um sabonete ou qualquer outra coisa. 

Inovando em relação às forças políticas tradicionais, os fascistas logo perceberam que a 

propaganda de massa poderia servir tanto à venda de mercadorias como valores culturais. 

Os fascistas fizeram uso seguidamente do rádio, de carros com alto falantes, de jornais, 

panfletos, pichações, cartazes e faixas em locais de grande concentração e passagem de 

gente fazia eco às suas mensagens. E os temas eram diversos: apologia ao fascismo e a 

um messias redentor, um mito na forma de chefe nacionalista; ataques indistintos aos 

inimigos da pátria à esquerda – socialdemocratas e comunistas – e à direita, basicamente 

os liberais; proselitismo de uma raça pura acompanhavam palavras de ordem 

antissemitas, ciganos e negros. 

 

 

1.3. Origem e entranhamento do conservadorismo no Brasil. Algumas possibilidades 

para a latência do fascismo entre nós 

 

Um olhar ainda que superficial sobre a história do Brasil nos mostra um país 

constituído sobre bases extremamente conservadoras. Mesmo considerando os saltos 

qualitativos da Independência, da República e da Revolução de 1930, a permanência de 

valores e práticas conservadoras das elites brasileiras impede que o país acerte as contas 

com seu passado. Das diferentes fases da colonização, passando pelos curtos períodos 

monárquicos – tanto como Colônia, assim como Império independente – até os 121 anos 

de República a serem completados este ano, o Brasil conserva ainda hoje tradições 

patrimonialistas, herança da escravidão, autoritarismo, hierarquização e exclusão social. 

Não fosse isso tudo o bastante, o conservadorismo brasileiro revela ainda traços 

reacionários que nos remetem de tempos em tempos a práticas de grandes, médias e 

pequenas mazelas anticivilizatórias, quando não a barbárie. Tendo por objetivo entender 

                                                 
11 Durante a primeira década do seu surgimento, a propaganda fascista inculcaria em milhões de pessoas a 

ideia de que seus respectivos partidos, na Alemanha e na Itália atendiam às massas trabalhadoras. 
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como o conservadorismo se tornou hegemônico no pensamento e na prática das elites 

brasileiras, e encontrou, nos parece, acolhimento nas classes médias e em segmentos das 

classes populares, dedicaremos esta seção à revisão de alguns postulados históricos. 

Ocupado intensivamente pelos portugueses a partir de meados do século XVI, o 

Brasil se estruturou e manteve por três séculos seguidos uma miscelânea de práticas 

coloniais, como a escravatura, e práticas econômicas mercantilistas aplicadas por 

Portugal. Reproduzidos pela elite burguesa que aqui se instalou visando o enriquecimento 

da Corte e de si própria, os valores e as crenças tradicionais na península ibérica como o 

mandonismo, o patriarcalismo, a hierarquização, o desprezo pelo trabalho, a 

subserviência brutal, a corrupção, o patrimonialismo e o culto a redentores de ocasião, 

trazidos para cá, moldaram os indivíduos livres em diferentes posições na escala social. 

Também a violência foi, desde sempre, um elemento seminal na constituição elementar 

da sociedade brasileira, não apenas contra o escravo, mas, também, contra a mulher, 

contra a criança, contra o pobre. 

Para Reis 

Una violencia que sirvió para que él marcase socialmente su propiedad, ya sea la de 

un esclavo, un animal de carga, la tierra y todo o más que él pudiese explotar para su 

propio enriquecimiento. La violencia del opresor ibérico también sirvió como 

distinción de poder, sobreponiendo el ocio de los que mandaban al trabajo de los que 

obedecían. Sirvió incluso para demostrar el desprecio personal que el opresor sentía 

por todo aquello que él discriminaba y brutalizaba, el nativo pobre, el negro pobre, el 

blanco pobre (2014, p. 265). 

 

A inseminação permanente da violência na vida do país, acabaria sendo 

naturalizada e reproduzida em todos os extratos sociais desde as elites às camadas mais 

pobres e mesmo entre os negros escravizados mediante a adoção de um misto de 

perversidade covarde, astúcia e esperteza. De fato, 

De acuerdo con Schwarz (2012), al agregar la figura del aparcero para que este 

gerenciara el trabajo esclavo o semi-esclavo en sus tierras, el propietario introducía el 

favor como un poderoso mecanismo de mediación de clase. Siendo aquel que tiene el 

dominio útil de la propiedad (incluyendo a los esclavos), pero no siendo él mismo un 

propietario, el aparcero se valía del favor del propietario de hecho para ser incluido 

socialmente (Filho; Neder, 1978: 189-227). Al avanzar este proceso de mediación el 

favor serviría incluso para dividir a los esclavos, delegando a los más fuertes y 

violentos la tarea vil de capitán de la selva, para capturar y castigar a otros tantos 

esclavos fugitivos. La naturaleza de estos artificios mediadores ponía en evidencia el 

objetivo de la clase propietaria de inculcar en el oprimido la idea de que la violencia 

contra otro oprimido estaba asociada al beneficio de su inclusión social. Con el pasar 

del tiempo, aparceros, capitanes de la selva y cualquier otro oprimido mínimamente 

beneficiado con la perspectiva de escapar de la miseria física y de la barbarie anti-

civilizatoria a que estaban condenados, asimilarían esto como fruto de una cualidad 

personal propia. Esto es, como una astucia por él desarrollada con la finalidad de ser 

favorecido en sus relaciones personales. Asimilada, por lo tanto, como un artificio o 

cualidad individual para mitigar la violencia, la astucia mediadora contribuiría a que 
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la alienación de la violencia se introdujese, definitivamente, en el tejido social de 

Brasil con meticulosa perversión (REIS, 2014, p. 266). 

 

A seguir, Reis (2014) destaca o caráter estrutural desse relacionamento 

esclarecendo que do ponto de vista do foreiro e do capitão do mato, o favor subjacente na 

transação assumia a forma de valor, sendo que na cadeia hierárquica decrescente 

normatizada no Brasil, esse valor favorecia os escravos e trabalhadores mais fortes ou 

mais habilidosos para a prática da violência12. Adiante será necessário retomar a 

problemática da violência no seio do conservadorismo. Por ora seguimos adiante 

destacando aqueles pontos que, segundo a nossa compreensão, melhor caracterizam o 

entranhamento do conservadorismo entre nós. 

Acentuando com maior força o patrimonialismo lusitano visando o férreo controle 

da terra e da produção, a Coroa trouxe ainda a exigência das práticas cartoriais 

(reproduzindo estruturas sociais de hierarquização e mandonismo para com os seus 

representantes na colônia) como forma de manutenção da ordem estamental. Tais fatores 

seriam determinantes então para que, entranhados nas relações sociais de produção na 

forma de acumulação pré-capitalista, em pouco tempo a colônia tivesse uma estrutura de 

um clã familiar patriarcal, na qual dispunha-se um emaranhado de segmentos sociais 

subalternos. Cabia, portanto, à família, tomada como célula da sociedade, um papel 

central nas relações sociais, cuja composição mantinha não apenas ligados por laços de 

sangue, mas também um séquito de agregados, como vizinhos e filhos ilegítimos. A todos 

o patriarca mantinha sob sua proteção numa forma hierárquica análoga à corte, posto que 

aos olhos da sociedade em geral demonstrava seu poder, prestígio e indulgência. Dada 

essas condições, a família condicionava “seus membros a uma certa trama de relações 

aparentemente estáveis, permanentes e tradicionais, já que absorvia toda a vida social ao 

seu redor” (VIANNA, 2005, p. 99). De acordo com Samara (1991, p. 11) havia uma 

relação intricada e direta entre família, poder local e sociedade, sendo que o patriarca (ou 

o seu grupo parental) “cuidava dos negócios e tinha, por princípio, preservar a linhagem 

e a honra da família, exercendo sua autoridade sobre a mulher, filhos e demais 

dependentes sob a área de sua influência”. A família colonial era, por conseguinte, a 

                                                 
12 Cabe esclarecer, com Araújo (2017, p. 2), que é no ato da troca/favor que ocorre a exteriorização “[...] 

da contradição entre valor de uso e valor, de tal maneira que o valor de troca se torna a manifestação do 

valor”. Isso ocorre porque sendo o interesse do foreiro e a força de trabalho do capitão do mato as 

mercadorias a serem trocadas pelas benesses dos senhores da terra, temos que se trata de “um momento 

fundamental no processo de expansão do valor” (Idem, pp. 2-3). 
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instituição que visava preencher as lacunas do Estado Português, principalmente nos 

primórdios da colonização 

Dada a sua importância, a vinculação a esses agrupamentos permitia uma maior 

participação política, social e econômica na ordem patriarcal. E, se por um lado, para 

estes indivíduos era necessário procurar a proteção de uma família, para o patriarca 

também era interessante a sua manutenção, pois, isso significava projeção política em 

uma sociedade em que o prestígio era medido pela quantidade de arcos que o seguiam 

(SAMARA, 1991, p. 13). 

 

No hoje clássico A revolução burguesa no Brasil (2006), Florestan Fernandes 

observa que as mudanças nas relações sociais não ocorrem de súbito, mas sim nas agruras 

do próprio sistema, de forma a fazer nascer o novo, em meio as estruturas do velho. Na 

formação pré-capitalista brasileira sob domínio compartilhado dos senhores de engenho 

e dos jesuítas, a existência de indivíduos livres não constituía problema maior para a 

estrutura do clã comunal, posto que para sobreviverem aqueles indivíduos se submetiam, 

em regra, ao controle dos proprietários dos meios de produção. Embora sendo 

propriedade privada, a terra era o lócus da família e da produção coletiva. Dessa forma, 

sem conflitos significativos, o télos conservador fundado na propriedade, no controle 

sobre a produção e na família, análogo ao de Portugal, manteve-se íntegro como ideologia 

dominante no longo e quase exclusivo período do ciclo açucareiro. Entretanto, a despeito 

da aparente vitalidade das práticas e costumes conservadores dos estamentos então 

dominantes, como o respeito à hierarquia do poder local, a troca de favores e a rede de 

solidariedade, o sistema colonial brasileiro já dava sinais de que mudanças vinham 

ocorrendo. Aos poucos os conflitos decorrentes de tudo aquilo que veio agregado ao ciclo 

do ouro, alteraria a forma e o conteúdo das relações sociais até então conhecidas. Nesse 

novo contexto histórico, as pressões sobre a propriedade e a produção levariam a que as 

elites promovessem de forma lenta, porém quantitativamente crescente, a mudança 

teleológica necessária à manutenção da sua hegemonia ideológica na colônia. 

Diferentemente do que ocorrera na Europa, onde o conservadorismo resultou de uma 

tomada de consciência sobre práticas e reflexões acumuladas historicamente, no Brasil 

ele se estabeleceu como uma diretriz ou norma a ser seguida sem chance de serem 

estabelecidas as condições para apreende-lo e refleti-lo. A concentração da propriedade 

de grandes latifúndios nas mãos de pouquíssimas pessoas ou gerenciadas por prepostos 

da Coroa, davam uma “forma específica e harmoniosa às determinações mercantis da 

colonização” (FERLINI, 1991, p. 36). De todo modo, reconhecia-se que tal condição 

estrutural criara uma “forma política de exclusão da população livre da posse de terra e 
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do controle do poder local e do direito de ter vínculos com o Estado, sedimentado a 

arraigada estrutura de privilégios” (Idem, id.). De fato, como veremos em detalhes no 

segundo capítulo da tese, antes mesmo do fim do período colonial, uma combinação de 

fatores associando interesses ligados à Coroa e as elites brasileiras, em comum acordo 

com as camadas urbanas que haviam emergido socialmente ao longo do ciclo da 

mineração, levaria a um ajuste teleológico a fim de superarem os conflitos intermitentes13.  

O acordo se deve sobretudo pelo povoamento ostensivo da colônia com migrantes que 

traziam uma bagagem cultural muito superior aos habitantes locais, fator que imprimiria 

uma capilaridade intelectual até então desconhecida na colônia, posto que uma quantidade 

expressiva deles se formara pela razão iluminista, sendo ainda herdeiros da reforma 

protestante que abalara moralmente e dividira politicamente a Europa ao longo dos 

séculos XVI e XVIII. Adequando as práticas e costumes às crescentes pressões por 

mudanças, compartilhou-se parte do controle sobre a propriedade, deixando livre a 

produção para ser explorada segundo a lei do valor (MARX, 2011). Dessa forma, a partir 

do plano estrutural, a diretriz ou norma do privilégio haveria de se consolidar como um 

télos a ser conservado e reproduzido quer como um valor moral no plano pessoal quer 

como uma ética no terreno das relações jurídicas. Adiante, já no Império, tais valores já 

haviam tomado a forma de uma corrente de pensamento e programa político. Adotando a 

centralidade do Rio de Janeiro como referência, Schwarz assim explica a situação: 

O Rio se tornara capital do Brasil desde 1763, e agora precisava exercer sua 

centralidade política e histórica. Além do mais, o estabelecimento necessitava 

confirmar sua origem palaciana, bem como justificar a composição do quadro de 

sócios, basicamente pertencentes às elites agrárias locais. Dessa maneira, nada mais 

adequado que a construção de uma história oficial que concretizasse o que, àquela 

altura, parecia artificial e, além do mais, recente; um Estado independente nas 

Américas, mas cujo projeto conservador levou à formação de um Império (regido por 

um monarca português) e não de uma República. Ademais, era preciso enaltecer um 

processo de emancipação que ia gerando muita desconfiança e conferir-lhe 

legitimidade. Afinal, diferentemente de seus vizinhos latino-americanos, o chefe de 

Estado no Brasil era um monarca, descendente direto de três casas reais europeias das 

mais tradicionais: os Bragança, os Bourbon e os Habsburgo. (2019, p. 14. )14. 
 

Embora a controvérsia sobre o surgimento prematuro de uma pequena burguesia 

no Brasil permaneça de certo modo viva, gostaríamos de considerar como válido o 

                                                 
13 Cabe o esclarecimento de que durante o ciclo da mineração um grande contingente de migrantes 

portugueses portadores de conhecimento técnico no ofício de metais e pedras preciosas, se estabeleceria no 

Brasil, vale dizer em parte incentivado pela própria Coroa, juntamente com massivos contingentes de 

comerciantes nômades do oriente médio. Calcula-se que entre o início do ciclo do ouro, cerca de 1685 e o seu 

apogeu, cerca de 1750, a população estabelecida no Brasil tenha saltado de 300 mil habitantes para mais de 3 milhões 

de pessoas. Ver PRADO Jr. (1973) 
14 Sobre o assunto ver também, dentre outros, LESSA (2001); CUNHA (2005); PRIORE (2016); 

FERNANDES (2006) e FURTADO (2007). 
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pressuposto de que um elevado número de famílias das camadas urbanas cuja 

ancestralidade comum remontava às mais antigas formas de uso da propriedade sob 

estatuto colonial nos ciclos de exploração mercantilista, seriam já em fins do século XVIII 

e início do século XIX, portadoras de uma forma de consciência conservadora. Um 

numeroso contingente de homens e mulheres pequeno burgueses arrendatários de 

pequenas propriedades, grileiros com ou sem consentimento legal, gente habilidosa no 

comércio e em oficinas de reparos, alguns músicos e encenadores teatrais, ao mesmo 

tempo que haviam se tornado “valor existente por si mesmo, como capital” (MARX, 

2011, p. 409), igualmente faziam do conservadorismo patriarcal, religioso e 

extremamente retrógrado um legado familiar. Assim, em que pese a ocorrência de uma 

mudança de status social daquele contingente de pessoas, a inexistência de fatores 

complementares não converteu em realidade o seu novo status (LUKÁCS, 2013). No 

caso aqui examinado, o fator adicional ou complementar inexistente seria, em meio ao 

processo de produção da época, a “síntese dos pores teleológicos singulares [...] como 

pontos de partida para cadeias causais singulares que se concentram no processo global” 

(Idem, id, pp.580-581). Ora, num Estado funcional para os interesses emergentes das 

classes dominantes, como o Brasil em meio às relações sociais ampliadas, na qual o tal 

contingente nacional numeroso disputava acirradamente valores (na mais ampla 

definição do termo) com um contingente igualmente numeroso de novos migrantes, 

parece-nos natural que as famílias oriundas do antigo regime colonial buscassem se 

fortalecer solidariamente se apegando ao passado. 

De fato, vivendo um conflito ideológico próprio, no qual se veem colocadas entre 

a vigência natural de uma moral conservadora e retrógrada e a ameaça do Estado e do 

liberalismo estrangeiro, as camadas urbanas, ou uma pequena burguesia enraizada 

encontraria na endogenia dos seus costumes comuns, como o silêncio, o segredo e a fé 

religiosa, um refúgio estratégico e a força moral para enfrentar o outro (FERNANDES, 

2006). Como pequenos burgueses enraizados, detinham uma condição singular na 

história do Brasil naquele momento, sendo que, de um modo se encontravam diante da 

necessidade de reconhecer as conquistas e o dinamismo do novo estatuto social sobre 

propriedade e a produção, de outro modo, sentiam-se na condição de herdeiros de um 

éthos tido por elas como especial, único e verdadeiro, e, nesse sentido, lutavam para 

conservar como universalmente válido concepções arcaicas no “hic et nunc social dos 

homens que agem socialmente em sociedade” (Idem, id, p. 465). Para Lukács 
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Essa possibilidade universal de virar ideologia está ontologicamente baseada no fato 

de que o seu conteúdo [...] conserva dentro de si as marcas indeléveis de sua gênese. 

Se essas marcas eventualmente desvanecem a ponto de se tornarem imperceptíveis ou 

se continuam nitidamente visíveis é algo que depende de suas – possíveis – funções 

no processo dos conflitos sociais (Idem, idem, id). 

 

Permitindo-nos projetar a perspectiva analítica de Lukács da confluência 

ideológica entre conservadorismo e violência no exame da particularidade disso no Brasil, 

podemos agora retomar o fio da narrativa deixada em aberto no início desta seção 

considerando, conclusivamente, a violência peculiar do conservadorismo retrógrado e 

reacionário entre nós. 

No curso das transformações econômicas e sociais que tiveram início com a 

descoberta das jazidas no interior da colônia, não por acaso os foreiros ou seus herdeiros 

foram os migrantes que emergiram como a pequena burguesia enraizada, sobre a qual 

discorremos anteriormente. Nesse sentido, na medida mesma em que, face às novas 

condições da dinâmica das relações sociais, observamos que o conflito ideológico 

peculiar desse segmento nasceu de uma atitude particular de autoproteção do seu 

conservadorismo, podemos dizer agora que, dado a forma pronunciadamente reacionária 

de tal estranhamento, carregou ainda os piores instintos da sua particularidade, como o 

autoritarismo, a arrogância, a esperteza como valor. De modo a alimentar os pressupostos 

de que esta tese se serve, podemos acrescentar, por fim, que o abandono, a repressão, a 

brutalidade e a crueldade fazem parte dos muitos os fatores sócio-históricos que isolados 

ou misturados constituem a base objetiva dos discursos retrógrados e reacionários das 

camadas médias urbanas na atualidade. 

Em 1932, portanto alguns anos da vigência do Estado Novo (1937-1946), o 

fenômeno chauvinista no Brasil adotou a cor verde e o lema “Deus, pátria e família” pela 

Ação Integralista Brasileira (AIB)15. Nacionalista, ultraconservadora, católica e 

anticomunista, a AIB cultivava algumas singularidades pitorescas despertadas pelo 

modernismo brasileiro uma década antes, tal como a saudação em tupi-guarani Anauê, 

mimetizando o gestual igualmente pitoresco do nazifascismo europeu da mão estendida 

para cima. Também mimetizavam a simbologia iconográfica obscurantista do 

nazifascismo, na medida em que adotavam o símbolo da letra grega sigma ao invés da 

suástica (CALDEIRA NETO, 2014). Sua estrutura vertical tinha uma burocracia que dava 

conta de funções para cada membro e sua liderança era formada por artistas e intelectuais 

                                                 
15 Se trata do mesmo lema do partido político que está sendo criado, desde 2019, pelo atual presidente Jair 

Messias Bolsonaro. 
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medíocres, como o escritor Plínio Salgado e o jurista Miguel Reale. Defendiam a doutrina 

do Estado Integral, de corte sindical corporativista, tendo sido o mais destacado partido 

de massas de extrema direita, associando entre “500 a 800 mil camisas-verdes”16 

(CALDEIRA NETO, 2014, p. 15)17, o que representa aproximadamente 3% da população 

à época. Vejamos o que diz o Manifesto de 1932 no que se refere ao Princípio da 

Autoridade em consonância com os movimentos de extrema direita que dialogam com o 

mito da pátria. 

Uma Nação, para progredir em paz, para ver frutificar seus esforços, para lograr 

prestígio no Interior e no Exterior, precisa ter uma perfeita consciência do Princípio 

de Autoridade. Precisamos de Autoridade capaz de tomar iniciativas em benefício de 

todos e de cada um; capaz de evitar que os ricos, os poderosos, os estrangeiros, os 

grupos políticos exerçam influência nas decisões do governo, prejudicando os 

interesses fundamentais da Nação. Precisamos de hierarquia, de disciplina, sem o que 

só haverá desordem. Um governo que saia da livre vontade de todas as classes é 

representativo da Pátria: como tal deve ser auxiliado, respeitado, estimado e 

prestigiado. Nele deve repousar a confiança do povo. A ele devem ser facultados os 

meios de manter a justiça social, a harmonia de todas as classes, visando sempre os 

superiores interesses da coletividade brasileira. Hierarquia, confiança, ordem, paz, 

respeito, eis o de que precisamos no Brasil.18 
 

Em que pese haver uma espécie de identidade reflexa da AIB em relação ao 

fascismo europeu, José Chasin (1978) nota que não haveria nos textos de Salgado e Reale, 

indícios de que o ideário integralista estivesse assentado em bases fascistas19. De acordo 

com o filósofo, a via colonial do capitalismo brasileiro denotava a constituição de uma 

sociedade na periferia do conjunto de Estados nacionais que, naquele momento, faziam 

surgir o modo de produção capitalista. O Brasil seria então, para Chasin, contribuinte para 

a consolidação do capitalismo, fato que associado à presença da escravidão, a economia 

ancorada no extrativismo primário, dentre outras mazelas ignominiosas, resultou no 

atrofiamento do capitalismo entre nós e, por conseguinte, na sua marginalidade no 

mercado mundial. Ainda assim, já no século XX, em meio ao avanço mundial do 

fordismo, o capitalismo brasileiro de via colonial receberia a tecnologia já superada nos 

países centrais, ocorrendo então a sua precária modernização. De acordo com Chasin, 

                                                 
16 Segundo Censo do IBGE relativo à população, no ano de 1920, o Brasil tinha 30 milhões (30.635.605) 

de habitantes, conforme https://censo2010.ibge.gov.br/sinopse/index.php?dados=4&uf=00. 
17 Cabe o esclarecimento da controvérsia existente entre pesquisadores sobre a identidade reflexa da AIB 

em relação ao fascismo europeu. Para José Chasin, não haveria nos textos de Salgado e Reale, indícios de 

que o ideário integralista estivesse assentado em bases fascistas.  Sobre o assunto ver CHASIN, J. O 

integralismo de Plínio Salgado. Forma de regressividade no capitalismo hiper-tardio. São Paulo: Ciências 

Humanas, 1978. 
18 Disponível em http://www.integralismo.org.br/?cont=825&ox=2. Acesso em 25 de novembro de 2019. 
19 Sobre o assunto ver CHASIN, J. O integralismo de Plínio Salgado. Forma de regressividade no 

capitalismo hiper-tardio. São Paulo: Ciências Humanas, 1978. 

https://censo2010.ibge.gov.br/sinopse/index.php?dados=4&uf=00
https://censo2010.ibge.gov.br/sinopse/index.php?dados=4&uf=00
http://www.integralismo.org.br/?cont=825&ox=2
http://www.integralismo.org.br/?cont=825&ox=2
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nesse quadro, deve-se apreender o integralismo como um movimento que tinha por 

horizonte uma modernização conservadora, chauvinista e religiosa. Nesse sentido, o 

messianismo adotado pelos integralistas no culto a uma liderança do Estado, e este, tido 

como um “espelho perfeito do homem, a própria ampliação do indivíduo humano” se 

apresentava como a utopia perfeita de um retorno ao passado idílico e glorioso, com 

harmonia social (ARAÚJO, 2020)20.  

Uma utopia reacionária, regressiva, que projetava uma sociedade brasileira assentada 

em uma miríade de pequenas propriedades quase que exclusivamente rurais. Esse 

seria o mecanismo para frear os efeitos da crise da acumulação capitalista iniciada nos 

países centrais em 1929 e que atinge a economia brasileira, inexoravelmente, logo em 

seguida. Ao mesmo tempo bloquearia a democracia liberal e o comunismo, que eram 

as alternativas presentes no período.  

 

Apesar de no início ter apoiado o golpe varguista que deu forma, em 1937, ao 

Estado Novo, a AIB e seu partido foram dissolvidos21. Entretanto, a despeito do seu fim 

institucional, o chauvinismo integralista se manteve ativo não apenas ideologicamente, 

mas também na prática partidária no interior da União Democrática Nacional (UDN) e 

no Partido da Representação Popular na sigla (PRP). Ressignificados, o culto à ordem e 

à pátria, a perseguição e a violência contra os adversários políticos, a propaganda 

anticomunista e a crítica ao liberalismo democrático, formavam o esteio sobre o qual os 

integralistas se mantiveram organizados, inclusive na participação da marcha 

ultraconservadora da Família com Deus pela liberdade antes do golpe de Estado de 1964. 

Mais adiante, já com a ditadura civil-militar instaurada, e o Ato Institucional n° 2 (AI-2) 

determinado o bipartidarismo, as lideranças políticas e os seguidores do integralismo 

ingressam nas fileiras da Aliança Renovadora Nacional (ARENA), partido de sustentação 

ao regime. Em 1968, com a doença do general presidente Costa e Silva, após a edição do 

Ato Institucional n° 5 (AI-5), uma Junta Militar composta dos comandantes das três forças 

armadas assume a governança do Estado, sendo que dos três integrantes da junta, dois 

eram integralistas22. Embora a ação como um todo do Integralismo não tenha sido 

majoritária, não podemos dizer também que foi algo periférico sem qualquer influência. 

Após a morte de Salgado, em 1975, já no governo do general presidente Ernesto Geisel, 

                                                 
20 Depoimento do professor Paulo Henrique Furtado Araújo (UFF) ao autor. 
21 Tentaram dar um golpe em Vargas e vários integrantes foram presos, e Salgado foi exilado em Portugal, 

quando só retornou em 1945, no Governo Dutra, quando fundou o PRP – Partido da Representação Popular, 

ambíguo em relação as pautas da AIB, mas que de certa forma, serviu de continuidade às suas ideias. 
22 Brigadeiro Márcio de Melo e Souza e Almirante Augusto Rademaker. 
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o movimento perdeu a unidade e fragmentou-se em quatro grupos neointegralistas que 

até hoje disputam o espólio do movimento. (CALDEIRA NETO, 2014) 23. 

No Brasil, embora os setores ultraconservadores não possam ser caracterizados 

cientificamente como parte de um organismo fascista, o fato de dialogarem em alguma 

medida com as práticas fascistas pautadas por um pragmatismo radical que vai às últimas 

consequências, os aproxima diligentemente das organizações fascistas que existiram na 

Europa (KONDER, 2015). Sem sobra de dúvida, entre as décadas de 1960 e 1980, 

portanto, ao longo de todo a ditadura do regime civil-militar, milícias paramilitares como 

as do Comando de Caça aos Comunistas (CCC), acobertadas por oficiais militares das 

forças armadas e dos órgãos civis de repressão, causaram o terror na sociedade 

intimidando os adversários políticos do regime invadindo teatros, espancando artistas e 

plateia, colocando bombas em shows de música, emboscando e assassinando militantes 

comunistas. Apesar de rarearem, as ações violentas de ultrarradicais conservadores 

marginais, estas não deixaram de ser menos ostensivas do ponto de vista propagandístico 

na vida social do país. Dos uniformes negros das forças de segurança com a caveira sendo 

trespassada por uma espada numa imitação dos uniformes modelados por Hugo Boss para 

a SS nazista, passando por filmes e seriados apologéticos da violência contra o pobre, 

como Tropa de elite I e II, de José Padilha (2007; 2010) às ações espetacularmente 

violentas das suas investidas contra moradores de comunidades pobres e favelas, o 

ultraconservadorismo radical ganhou foro jurídico e status entre os diferentes setores 

conservadores da sociedade. De fato, analisando um fato ocorrido em 2010 na cidade do 

Rio de Janeiro, Reis assim comenta: 

El día 28 de noviembre de 2010, un viernes, desde muy temprano, diversas estaciones 

de radio de la ciudad comenzaron a divulgar los primeros boletines informativos sobre 

la ocupación del Complexo do Alemão por la policía de Río Janeiro, apoyada por las 

fuerzas armadas brasileñas. A partir de las siete de la mañana, ya con el día claro, las 

principales emisoras de TV abierta y de cable de Brasil comenzaron a transmitir en 

vivo las operaciones policiales. Los portales de noticias y las redes sociales en internet 

acompañaban el evento actualizando cada media hora las informaciones. Con links en 

los portales de la prensa extranjera, el evento alcanzaba una dimensión internacional. 

Al día siguiente, la invasión del Complexo ocuparía las páginas principales de los 

periódicos impresos, habiendo registrado el portal YouTube más de un millón de 

accesos a las imágenes de las prisiones y de los bandidos en fuga. Durante las semanas 

siguientes, la totalidad de los medios de comunicación nacionales repetiría hasta el 

cansancio para todo el país los comentarios de especialistas en seguridad pública y las 

entrevistas con policías y pobladores (2014, p. 269). 

 

                                                 
23 São eles a Ação Integralista Brasileira; a Frente Integralista Brasileira; o Movimento Integralista e 

Linearista Brasileiro (MIL-B) e uma ala mais radical, representada pela Ação Integralista Revolucionária. 
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Ainda no terreno da propaganda da ultradireita, a ocupação sistemática das redes 

sociais por militantes conservadores ou auto declaradamente integralistas e/ou fascistas, 

tem sido ampliada formando o tecido ideal para a formação de uma consciência fascista. 

Tem-se desde o então deputado federal Jair Messias Bolsonaro defendendo a tortura e 

torturadores, passando por astrólogos como Carvalho, médicos ultraconservadores e 

chauvinistas como Enéas Carneiro do Partido da Reedificação da Ordem Nacional 

(PRONA)24, além de uma variada galeria de bancadas congressuais conservadoras 

formadas por militares, policiais militares e civis, profissionais liberais, educadores, 

pequenos empresários, prepostos de grandes indústrias, de empresas comerciais, de 

seguradoras de saúde e do agronegócio, até dirigentes religiosos e de crenças. Quanto a 

estes últimos, cabe uma palavra mais específica sobre o papel estratégico das seitas e 

crenças em razão da tradição moral, cultural e religiosa no Brasil.  

Em meados da década de 1970, quando os religiosos da Teologia da Libertação 

estiveram à frente da ala progressista da Igreja Católica nas Comunidades Eclesiais de 

Base no interior do país, nas favelas e na periferia das cidades organizavam a resistência 

contra a ditadura civil-militar, surgiram as primeiras seitas evangélicas reunidas em 

pequenos templos nas mesmas regiões. Contrariamente às CEBs, traziam a palavra da 

bíblia associada à prosperidade familiar e pessoal. A princípio as próprias organizações 

protestantes tradicionais, como os evangélicos25, os adventistas e os metodistas viram o 

fenômeno com desconfiança e descrédito. Entretanto, passadas duas décadas e meia, o 

chamado neopentecostalismo, tendo à frente teólogos ultraconservadores, assume uma 

posição proeminente na vida social, econômica e política do país. Para Cortês, a Igreja 

Universal, do empresário Edir Macedo, é um exemplo genérico da “emergência de uma 

nova configuração societária nas periferias das grandes cidades”, dado que 

[...] a estabilidade do emprego fordista cedeu lugar ao desemprego ou ao subemprego 

precário; o mundo do crime tornou-se uma alternativa sedutora para jovens que viram 

suas perspectivas de futuro fraturadas; os setores progressistas da Igreja Católica 

saíram de cena ao passo que proliferaram igrejas pentecostais que prometiam a 

                                                 
24 Com apenas meros 15 segundos de propaganda na TV e no rádio, Carneiro obteve, em 2002, a segunda 

maior votação para o Congresso, sendo eleito deputado federal com 1 milhão e 500mil votos. 
25 Cabe ponderar que o segmento evangélico não é um grupo homogêneo, e é um erro fazer uma 

generalização de forma a considerar os seus membros automaticamente como conservadores, contra à 

teologia da libertação. Como visto na Tese de Raquel S’antana defendida no Programa de Pós-Graduação 

em Antropologia Social, Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a origem dos 

segmentos evangélicos remontan a década de 30, e “é importante notar que as associações 

paraeclesiásticas tiveram uma expansão destacada entre os jovens nessa primeira metade do século XX, 

em especial, a partir dos anos 1930. Em alguns casos, isso significou um conflito em relação às gerações 

mais antigas. O abismo entre setores dessa juventude inspirados por movimentos sociais de esquerda e 

uma geração de lideres consolidados em uma cúpula de organizações interdenominacionais chegou a seu 

grau máximo com o golpe de 1964”. (S’ANTANA, 2017, 46). 
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libertação do mal por meio da expulsão de demônios e a conquista da prosperidade 

(2018, p. 32). 

 

E ainda: 

Um mercado de pregações e testemunhos, em que o passado mundano de pregadores 

itinerantes é vendido como mercadoria simbólica – o sofrimento torna-se valor 

agregado em uma espécie de capitalismo religioso altamente competente. A partir da 

década de 2010, a Igreja Universal do Reino de Deus, uma das principais 

denominações da corrente neopentecostal, passa a instituir um novo agenciamento da 

subjetividade de seus fieis: não se trata apenas de resolver de forma pontual um 

demanda aguda de uma população flutuante, mas de praticar uma “fé racional” – 

estabelecer uma nova relação de si para consigo, que implica racionalizar a vida 

cotidiana, cumprir desafios, estabelecer metas, trabalhar para a criação de si próprio 

como um capital humano que deve ser sistemática e infinitamente valorizável. (2018, 

p. 35). 

 

Finalmente, Cortês avalia que a modulação da subjetividade trazida para o 

cotidiano da população, tornou análogos o mundo da casa e o mundo corporativo, na 

medida em que 

[...] todas as ações são meios de produção para a valorização permanente do capital 

de si mesmo. Se, por princípio, pode parecer contraditório que no Brasil uma pauta 

conservadora se combine como uma agenda neoliberal, o mecanismo de subjetivação 

da Universal resolve a aparente contradição: afirmar valores tradicionais e revitalizar 

velhos papéis sociais do que significa ser homem ou mulher, ou seja, ser conservador, 

ou melhor, tornar-se de forma mais eficaz um “bom conservador”. (2018, p. 35) 

 

Ainda hoje a escassa literatura sobre o conservadorismo e a ascensão da extrema 

direita no Brasil e na América Latina, torna arriscado construir hipóteses que indiquem 

uma ou mais possibilidades conclusivas sobre o tema aqui abordado. De todo modo, nosso 

esforço até aqui será no sentido de buscar identificar elementos que nos permitam 

aprofundar o estudo crítico proposto sobre os discursos conservadores e/ou fascistas na 

educação brasileira. Portanto, parafraseando Boris Fausto (2007), nos cabe muito mais 

perguntar do que responder sobre tal assunto.  

Decerto que os pressupostos até aqui desenhados sobre a experiência histórica 

brasileira nos permitem admitir a existência efetiva de um pensamento conservador em 

geral, com sua multiplicidade de visões mediadoras. Podemos admitir ainda que a visão 

mediadora dominante é a que se aplica a uma modernização conservadora, um híbrido 

equilibrado do conservadorismo liberal na economia e do tradicional na moral e nos 

costumes. Por fim, admitimos também que tal visão híbrida dominante se encontra 

entranhada no senso comum das classes médias e das massas populares, produzida e 

reproduzida, ao mesmo tempo em que se reproduz na política, na ciência, na cultura, na 

indústria cultural, isto é, em todas as instâncias da vida social brasileira.  
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De um ponto de vista estratégico, os 21 anos de governança acumulados 

distintamente pelos governos do liberal Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB, 

8 anos) e do centro-esquerda Partido dos Trabalhadores (PT, 13 anos), acabaram por 

corroer o equilíbrio dessa visão dominante, motivo pelo qual o conservadorismo 

tradicional tenha ampliado o seu espaço na sociedade. A inflexão no interior desse 

equilíbrio se mostrou primeiramente presente nas jornadas de junho de 2013, se 

acentuando com a recondução do Partido dos Trabalhadores ao governo na eleição 

presidencial de 2014, e se consolidando com o golpe de 2016 com a posse do vice-

presidente Michel Temer, um obscuro advogado trabalhista e político do partido de 

centro-direita Movimento Democrático Brasileiro (MDB). Importante assinalar que o 

revés da centro-esquerda se deveu, sobretudo, à confluência da tática dos conservadores 

liberais às teses radicais dos conservadores tradicionalistas durante todo o processo de 

impeachment da então presidenta Dilma Roussef. Ainda a propósito da questão 

estratégica que resultou no redimensionamento do equilíbrio do conservadorismo híbrido 

entre nós, é importante ressaltar o papel das forças de segurança estaduais num contexto 

de mais de vinte anos de crescimento acelerado de organizações e facções criminosas26. 

Olhados historicamente com desconfiança pela sociedade em geral, especialmente pela 

população mais pobre, as corporações das polícias militares passaram a sofrer baixas pela 

adesão de uma significativa parte dos seus componentes, entre soldados e oficiais, a 

facções de milicianos vendendo dentre outras mercadorias, segurança patrimonial e 

pessoas, gás doméstico, sinal de TV e Internet etc. Assim incluídas no contexto da 

violência criminosa, as facções de milicianos se associariam a vereadores, deputados 

estaduais e federais, senadores, governadores e mesmo à presidência da república, seja 

como linha auxiliar na busca de votos seja para manter a fidelidade dos eleitores depois 

do candidato eleito. Como parte da população mais pobre, a visão de mundo desses 

policiais militares segue o que o senso comum conservador tradicionalista formula.  

É verdade que todos esses fatores relacionados que caracterizam o novo despertar 

do ultraconservadorismo no Brasil não se sustentam sozinhos, todavia quando elevados 

ao nível de combustível político e jogado sobre a crise de hegemonia brasileira decorrente 

                                                 
26 Compostas, por um lado, de traficantes de armas e de entorpecentes, as narcomilícias, e, de outro, de 

policiais civis e militares, na ativa ou não, milícias paramilitares que remontam desde à época da ditadura 

civil-militar, extorquindo moradores das comunidades e favelas urbanas e da periferia. Facções dessas 

organizações com presença nacional, atuam na política municipal, estadual e federal, compondo as 

chamadas bancadas da bala, em associação com famílias de políticos como a de Jair Messias Bolsonaro. 
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da crise estrutural, e que tinha uma coalização de centro-esquerda que vivia no governo 

federal a sua pior crise econômica, a tendência não seria outra se não ocorrer como foi a 

eleição de Jair Messias Bolsonaro. Retomando e atualizando as práticas propagandísticas 

dos fascistas europeus nos anos 1920-1940, a ultradireita brasileira organizou nas redes 

sociais ataques coordenados e múltiplos, divulgando falsas verdades e notícias com 

versões incompletas ou simplesmente falsas sobre políticos, artistas, intelectuais, 

situações que tomavam como adversárias das suas ideias27. Somava-se a isso a agitação 

chauvinista de rua com os manifestantes vestidos de verde e amarelo e portando a 

bandeira nacional, panelaços diários, e a criação de inúmeros grupos de pressão ligados 

à grande mídia28. Muitos autores consideram que as jornadas de 2013 foram um balão de 

ensaio para o ultraconservadorismo de direita abrir o caminho contra tudo o que está aí, 

e para a extrema direita contestar a política feita pelos civis, as instituições legislativas e 

jurídicas republicanas. Em verdade, pelo menos até o momento, as jornadas foram um 

processo social difuso em meio à crise institucional da democracia representativa no 

Brasil, um claro descompasso entre representantes e representados. 

No campo educacional, do qual pouco tivemos a dizer, mas que nos ocuparemos 

nos capítulos seguintes, temos o surgimento, em 2004, do Movimento Escola sem Partido 

(MESP) com a proposta dentre outras mais, de controlar a ação docente em sala de aula. 

Uma iniciativa retrógrada, reacionária mesmo, mas, sobretudo, intelectualmente confusa, 

chegando a desmerecer, antes de tudo, outras iniciativas conservadoras que surgiram ao 

longo da história da educação no Brasil, país que teima em acertar as contas com seu 

passado. 

 

  

                                                 
27 Dentre outros casos mais conhecidos diziam que as escolas públicas estavam oferecendo mamadeira de 

piroca para as crianças. 
28 Dentre os muitos agrupamentos ultraconservadores surgidos na época, o chamado Movimento Brasil 

Livre (MBL) talvez seja o mais representativo deles. Para Santos Neto, eles “defendem uma política 

nacionalista, repressora e militarista contra aqueles que não comungam da mesma ideologia, apregoam uma 

política de austeridade fiscal, de privatizações, livre comércio e de redução do Estado nos benefícios sociais. 

Pode-se perceber que há um misto de ideologias nesse novo levante da direita brasileira, assim como um 

acordo pouco comum entre a tradicional direita e a extrema-direita nacional. (2017, p. 129) 
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CAPÍTULO II – BASES DA CULTURA EDUCACIONAL NO BRASIL 

 

 

No presente capítulo pretendemos mapear pontualmente as primeiras atividades 

formativas no Brasil. O mapeamento se estende da colônia até fins da década de 1940, 

marco do surgimento da primeira legislação educacional nacional e da criação das 

primeiras universidades brasileiras. O objetivo evidente é identificar as manifestações 

educativas que criariam as raízes da nossa conhecidamente precária cultura educacional, 

não sendo, portanto, nossa intenção reescrever nem tampouco sequer interpretar a história 

da educação no Brasil. O ponto principal de interesse no presente capítulo se prende à 

problemática dualidade estrutural da educação entre nós, fator, ao nosso ver, inerente ao 

conservadorismo brasileiro, de resto determinante do tipo de cultura educacional 

excludente que carregamos como legado histórico e como desafio a ser superado, e que, 

sem margem à dúvida, esta precariedade foi inscrita dentro de um caráter de classe, de 

modo a servir ao projeto das elites e das classes intermediárias em detrimento do 

subalterno e dos populares. A educação desde então já era encarada como arena de 

disputas e da luta de classes. Uma marca do passado à qual o país não consegue, mesmo 

em seu presente, deixar para trás. 

 

 

2.1. Colônia e Império 

 

As relações sociais estabelecidas pelos ibéricos portugueses nas terras coloniais a 

partir das primeiras décadas do século XVI, tinham na sua base estrutural a economia 

escravista e na superestrutura o desprezo pelo trabalho manual. Tal desprezo ao trabalho 

manual ou artesanal não se remetia apenas à tradição ibérica, mas, sobretudo, por este 

estar associado ao trabalho envilecido, menor, realizado por escravos como da 

acumulação da economia açucareira. Nesse sentido, tal como em Portugal, a educação, 

se desenvolveu no Brasil de forma estruturalmente dualista de modo a assegurar que a 

não transmissão formal do aprendizado das letras e números se impusesse na forma de 

um valor cultural a fim de disseminar a ideia da educação como propriedade imaterial de 

prestígio e de classe, de autoridade e poder. A não transmissão do saber estava reservado 

à massa de populares, desvalidos da fortuna, e, sobretudo, aos indígenas e negros 

escravizados, restando a estes, exclusivamente, o trabalho brutalizado (CUNHA, 2005). 
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Já no caso da prole dos senhores de engenho, isto é, da aristocracia agrária, assim como 

das camadas urbanas, isto é, comerciantes e proprietários de pequenas oficinas o acesso 

à formação era liberado conforme o desejo do patriarca familiar. 

De um modo geral, o legado cultural medieval europeu especificamente 

alimentado no interior das relações sociais na península ibérica, apreendia os estudos 

superiores e o interesse intelectual como um “fetiche, ornamental, voltada para o 

intimismo e ao ecletismo” (COUTINHO, 1990, p. 43). Nas colônias portuguesas de 

ultramar reproduzia-se a divisão social do trabalho existente no reino, na qual cabia a um 

pequeno número de membros cultos da aristocracia agrária, em geral eles próprios 

preparados por religiosos para assumirem o clero ou a tarefa de reproduzir as ideias 

dominantes da época. Fosse no reino ou nas colônias, a esse pequeno grupo culto e 

intelectualizado cabia tanto o exercício de atividades burocráticas de escribas e de 

tabeliões no Estado, como a tutoria dos filhos da nobreza palaciana e dos donatários de 

terras e seus prepostos. No reino, a um grupo menor ainda de intelectuais burgueses cabia 

professar no magistério superior. Não se tratava exatamente de uma atividade econômica 

autônoma, isto é, de livre escolha dos intelectuais e artistas burgueses, mas, em regra, era 

uma distinção necessária concedida a determinados indivíduos próximos às ideias 

religiosas e ao pensamento filosófico da época. Se por um lado a escolha conferia 

prestígio pessoal a eles, sobretudos aos tutores e educadores, por outro lado os mantinha 

comprometidos com a reprodução e a expansão das ideias, dos hábitos e dos costumes 

das classes superiores. Para Coutinho, se tratava de um relacionamento de favor cuja 

principal marca era a consagração de vínculos de dependência pessoal, de resto “um modo 

de relacionamento autoritário mesmo quando paternalista” (1990, p. 44). Mais adiante 

será necessário retomar esse aspecto da relação entre a nobreza e a burguesia portuguesa. 

Por ora, procuraremos passar de modo sumário a evolução do ensino no Brasil. 

Na medida mesma que a colônia consolidava a estrutura mercantilista e colonial 

implantada desde Portugal, o aprendizado formal oferecido aos filhos das famílias dos 

prepostos dos proprietários das terras e donos dos engenhos já em franca produção seguia 

a mesma orientação da sede do reino. No entanto, de modo a atender às novas exigências 

estruturais decorrentes do aumento da produção e da população, em 1549 a Coroa daria 

um passo em direção a ampliação desse quadro ao permitir o início dos trabalhos da 

Companhia de Jesus. Os jesuítas não tinham como escopo um voluntarismo 

desinteressado, muito pelo contrário visavam a formação de um homem cristão e de uma 

sociedade aterrada e aderente ao Estado português. Dessa forma, além da catequese dos 
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indígenas escravizados, o trabalho missionário voltava-se para o ensino de ofícios para a 

construção de casas, obras urbanas, embarcações e todo tipo de artefato que requeria o 

desenvolvimento de habilidades manuais, como a carpintaria, a marcenaria e a pintura. 

Nesse sentido, as missões jesuíticas cumpriam uma dupla finalidade estratégica. De um 

lado, se tratava de intervir num meio desconhecido a fim de demarcar e legitimar 

ideologicamente o território da Coroa, e, de outro lado, controlar a exploração econômica 

das novas terras mediante a cooptação ou a escravização dos nativos. 

É importante esclarecer que o contexto histórico em que ficara acordado a 

presença dos religiosos na colônia era o de reação da Igreja Católica à Reforma 

Protestante que se disseminava pela Europa, ameaçando não apenas o equilíbrio 

geopolítico local como ainda o dos territórios ultramarinos. Já em meados do século 

XVIII, o avanço implacável do modo de produção capitalista se fazia sentir em Portugal, 

cuja economia, contando com raras indústrias, sucumbia frente a oferta de bens 

estrangeiros, o declínio das riquezas das colônias e, principalmente, os gastos 

extraordinários da Coroa e de sua corte. Também contribuindo para acentuar a decadência 

dos Estados nacionais da península ibérica, a difusão dos ideais libertários dos iluministas 

alavancaria nessas regiões e em suas colônias movimentos nacionalistas por 

independência.  

Em 1755 o terremoto que destruiu Lisboa, e o atentado à vida do rei José I em 

1758, deram ao Marquês de Pombal, então o principal ministro do rei, o pretexto e os 

poderes para expulsar os jesuítas de Portugal e de suas colônias ultramarinas29. Pombal 

ficaria conhecido pelo grande impulso que deu à educação em seu país, pois reformou a 

Universidade de Coimbra, o Exército e a Marinha. Reorganizou as finanças do Estado, 

criou a Imprensa Real e a Escola de Comércio, não obstante, nas colônias, além de proibir 

as publicações tidas como hostis à Coroa, designou que a administração educacional das 

antigas missões religiosas se transferisse para o Estado, estabelecendo a oficialidade da 

língua portuguesa mediante a proibição de idioletos nativos e que as aulas régias fossem 

ministradas por leigos. Com a morte de José I, em 1777, subiu ao trono a rainha Maria I, 

uma desafeta do marquês, o que o levou a ser afastado do governo (ALBUQUERQUE, 

1981). Atestada como louca, a rainha não duraria muito tempo no poder, sendo este 

                                                 
29 Muito antes de assumir o ministério português de José I, Sebastião José de Carvalho, o marquês de 

Pombal, colecionou uma centena de adversários políticos. Era admirador do absolutismo como forma de 

governo, e nesse sentido incomodava os nobres e o clero porque suas ações reduziam privilégios e seu 

poder. 
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transferido na forma de regência, em 1792, para o seu então filho mais velho, João. Por 

fim, conhecida como a Viradeira, a queda de Pombal impôs a Portugal o retorno à 

dependência da Inglaterra, entretanto, de um modo geral, muitas conquistas iluministas 

propagadas no período pombalino foram mantidas por João. Em 1807, Portugal sendo 

invadido pelas tropas napoleônicas, levou a que o príncipe regente, juntamente com sua 

mãe e toda a família real, fugissem para o Brasil, aqui aportando em janeiro de 1808. 

As primeiras medidas econômicas do príncipe regente já em terras brasileiras 

tiveram um peso importante para o desenvolvimento do país, sendo a mais conhecida a 

abertura dos portos ao comércio estrangeiro. Não obstante, a criação de uma escola 

pública de economia e uma escola de cirurgia, ambas em Salvador, foi decisiva para o 

início de um processo de mudança no campo educacional. De acordo com Francisco 

Silveira Lobo Neto (2008), o conjunto de medidas adotadas pelo Príncipe Regente desde 

então, resultou na criação de uma escola de anatomia vinculada ao Hospital do Exército 

da Corte, no Rio de Janeiro, também nesta cidade a criação da Academia de Marinha com 

aulas de “aritmética, geometria, trigonometria e aparelho, princípios de álgebra até 

equações do segundo grau inclusive, primeiras aplicações delas à aritmética etc.”. Para 

além destas iniciativas, Lobo Neto (2008) observa ainda que o documento que embasa a 

criação do Curso de Agricultura na Bahia, é por várias razões, é emblemático, “seja 

porque traz uma argumentada justificativa, seja porque revela o propósito de estabelecer 

um paradigma com efeito multiplicador, seja, também, por determinar minuciosamente o 

plano de ação pedagógica” (2008, s/p). Em 1815, elevando a condição do Estado 

Brasileiro à de Reino Unido a Portugal e Algarves, João unificaria a instrução pública 

visando formar quadros para a burocracia oficial e para o comércio. Um ano depois, com 

a morte no Rio de Janeiro da rainha Maria I, foi sagrado rei D. João VI e até a sua partida 

do Brasil, em 1821, esteve diretamente à frente de inúmeras iniciativas que alavancariam 

a cultura artística, científica e literária mediante a criação da Biblioteca Nacional e do 

Museu Nacional, a instauração de tipografias, a ampliação da imprensa e, com a chegada 

de artistas e mestres de ofício franceses, a criação da Escola Real de Artes e Ofícios 

permitindo a instalação de indústrias e siderúrgicas para cunhagem de moedas. 

Para Sodré, o início da revolução burguesa no Brasil se dá no contexto de ascensão 

ideológica e política da burguesia do ocidente com o processo de independência. Segundo 

ele 

Realizada a independência – que só pode ser perfeitamente entendida no amplo quadro de 

desenvolvimento da revolução burguesa no Ocidente e expansão de seus efeitos na América, 

abalando a dominação colonial ibérica e impulsionando o rompimento da dominação e do 
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regime de monopólio comercial -, tratava-se, para a classe dominante, de organizar o Estado. 

Para isso, necessitava, desde logo, de quadros; daí a iniciativa da fundação dos cursos jurídicos 

e a unilateralidade da formação intelectual desinteressada, compatibilizando-se o 

conhecimento abstrato, a cultura das letras, com a estrutura social, em que aparecia como 

prenda (SODRÉ: 2003, 49) 

 

Com a independência brasileira e a promulgação de uma Constituição própria, em 

1824, ocorreria a permissão para a abertura de escolas particulares, a abertura de cursos 

jurídicos e contábeis auxiliando a formação de quadros intelectuais a fim de prover o 

Estado de uma estrutura burocrática. Nesse sentido, do grupo dirigente do imperador 

faziam parte tanto os elementos da burguesia liberal como alguns poucos elementos 

letrados da burguesia para atuarem na burocracia de Estado. De toda forma, foram criados 

os primeiros liceus provinciais, como o Ateneu do Rio Grande do Norte (1835), o Liceu 

da Bahia (1836), o Liceu da Paraíba (1836), chegando-se a criação do Colégio Pedro II 

em 1837 que serviria de modelo e referência para o ensino secundário, em termos de 

normatização e padronização aos demais. Contudo, a realidade pós-independência 

parecia contradizer a própria Carta Magna, posto que embora nela estivesse que “A 

Instrucção primaria, é gratuita a todos os Cidadãos” (BRASIL, 1824, artigo XXXII), um 

ato adicional de 1834 provocaria a descentralização da responsabilidade da educação 

primária, induzindo a responsabilidade de sua gestão para as Câmaras municipais, 

desarticulando rapidamente a conexão entre a instrução primária e a secundária, posto 

que esta última ficou sob a responsabilidade do Império30. Por conseguinte, o dualismo 

educacional expresso por esta oferta desarticulada, reproduzia, na prática, a dualidade do 

sistema, pródigo na exclusão dos setores populares da sociedade brasileira31.  

Se num sentido os primeiros anos da independência brasileira trouxeram pouca 

inovação e benefícios em relação às antigas práticas coloniais, mantendo-se em grande 

parte o legado dos costumes cartoriais, da moral e, enfim, do etos senhorial, no sentido 

contrário, ao postergar o patrimonialismo e a seletividade da educação, o Império 

brasileiro somente fez acentuar a desigualdade por meio da segregação social. De fato, a 

mudança no comando da política no país não se fez acompanhar por uma mudança real 

da condição colonial, permanecendo a elite senhorial a ditar condutas gerais. De acordo 

com Florestan Fernandes 

                                                 
30 “[...] Collegios, e Universidades, aonde serão ensinados os elementos das Sciencias, Bellas Letras, e 

Artes” (BRASIL, 1824, artigo XXXIII). Na prática o ato adicional significou que a instrução secundária 

passaria a ser preparatória para os exames de acesso ao ensino superior. 
31 Tal dualismo se acentuaria a partir de 1827 quando ficou determinado que a obrigação pela expansão da 

oferta pública de ensino ficaria a cargo das províncias. 
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[...] a Independência pressupunha, lado a lado, um elemento puramente revolucionário 

e outro puramente conservador. O elemento revolucionário aparecia nos propósitos 

de despojar a ordem social, herdada da sociedade colonial, dos caracteres 

heteronômicos aos quais fora moldada, requisito para que ela adquirisse a elasticidade 

e a autonomia exigidas por uma sociedade nacional [...]. 

O elemento conservador evidenciava-se nos propósitos de preservar e fortalecer, a 

todo custo, uma ordem social que não possuía condições materiais e morais suficientes 

para engendrar o padrão de autonomia necessário à construção e ao florescimento de 

uma nação (2006, p. 51). 

 

Ainda acompanhando a ideia do sociólogo, o modo como se deu a Independência 

no Brasil, merece destaque a incongruência entre o rompimento das amarras coloniais do 

ponto de vista econômico, e a manutenção do estado jurídico-político (Idem, id). Este foi 

o motivo, segundo Fernandes, em síntese, que fez com que a revolução fosse solapada 

por um lado, e cuidadosamente controlada por alguns traços ainda remanescentes dessas 

amarras coloniais que subsistiam na moral da sociedade ainda influenciada pela classe 

estamental. A escravidão, a grande exclusão das massas do processo eleitoral e a 

seletividade da educação denunciam por si só, como o raio de ação foi econômico, ficando 

um passivo no campo político, ficou restrito ao quinhão para estas elites (com o fenômeno 

da burocratização das elites estamentais). 

Assim, invariavelmente amparada pelo conservadorismo e o reacionarismo das 

elites, os intermitentes períodos de extrema violência praticados pelo Estado contra a 

população pobre – em sua maioria miscigenada – e os escravos, deixava patente que a 

pesada herança de irracionalidade estava longe de ser superada e abolida. Se a persistência 

da instituição da escravidão, da grande propriedade, da família de valores patriarcais 

como representação do poder senhorial, além da ausência de iniciativas para incluir as 

massas populares no processo eleitoral, evidenciava a dificuldade da intenção 

modernizante da burguesia liberal sobrepujar a resistência da ideologia arcaica ainda 

hegemônica no país, a práxis social daí resultante exibia o gigantesco abismo existente 

entre os télos arcaico e moderno nas relações de produção do país, como indicava 

concretamente que a revolução burguesa estava cuidadosamente sob controle dos setores 

mais atrasados da sociedade. Contribuindo fortemente para isso, estava a seletividade da 

educação e do acesso à cultura. 

 

2.2. Primeira república 

 

Como decorrência da Guerra do Paraguai (1864 -1870), uma inquietação 

crescente tomaria forma nas Forças Armadas a qual seria agravada pela conjuntura 
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nacional na qual se misturavam a luta abolicionista, as frequentes crises do governo 

parlamentarista e as demandas das províncias agrárias do Rio Grande do Sul, de São Paulo 

e de Minas Gerais por um capitalismo ao feitio delas32. Internamente, a insatisfação dos 

militares podia ser traduzida pelo desprestígio que se refletia tanto nos soldos, como nas 

mudanças de poder relativo as crises que vivia o Império desde 1850. Para Albuquerque, 

Após a Guerra do Paraguai o Exército se reorganizara e profissionalizara. 

Simultaneamente difundiu-se nos quartéis e na Escola Militar a ideologia republicana 

na sua interpretação positivista. Estes últimos pretendiam impor ao Estado uma 

República Militar Autoritária, que lhes dava importante papel como agentes no campo 

político. Daí a diferença entre a ideologia liberal clássica e as funções que o 

Positivismo atribuía a este setor do aparelho de Estado (1981, p. 421) 

 

Também Fausto expõe que 

Depois da Guerra do Paraguai (ou depois da vitória de Caxias nas armas e na política), 

quando se cria o Clube da Reforma e em 1870 é lançado o Manifesto Republicano, 

Floriano Peixoto cria em 1871 o Instituto Militar para defender os interesses da 

corporação. (2006, 33) 

 

Sob influência do positivismo comtiano, a elite do Exército (oficialato) se afastava 

da Monarquia e voltava-se para as vozes que reivindicavam uma ruptura republicana, e 

seria esta corrente hegemônica que deflagraria as ações culminantes para a proclamação 

da república brasileira, em 1889, e a sua primeira carta constitucional, em 1891. Em que 

pese as disputas travadas contra a corrente liberal republicana, a grande penetração do 

positivismo nos setores sociais que tinham acesso aos estudos superiores, tornou possível 

a sua absorção pela oficialidade do Exército se impondo quer como perspectiva cultural 

como esteio para uma política educacional de base científica. Não por acaso que a 

primeira Constituição republicana tenha definido a bandeira nacional e o brasão da 

República segundo a influência do positivismo, além de estabelecer a separação oficial 

da Igreja e do Estado, ficando à União proibida de financiar atividades educacionais 

confessionais e ainda sendo retirado do currículo o ensino religioso nas escolas oficiais. 

Muito embora hegemônico, e deve-se ponderar que o oficialato não era um grupo 

homogêneo33, o ideário positivista compartilhava com o liberalismo de outras correntes 

de pensamento quanto a necessidade de expandir o capitalismo industrial e enfrentar os 

                                                 
32 Nessas províncias as relações capitalistas se encontravam bastante desenvolvidas e autonomizadas em 

torno do eixo agrário-exportador do café. Sobre esse tema ver: FURTADO, 2007. 
33 Alguns setores tinham uma perspectiva autocrática de República, como o Geralíssimo, Deodoro. Com 

efeito, isto tinha reflexo nas demais políticas de Estado. Outros setores, tinham uma visão mais liberal. 

Haveria uma luta no início da República, aberta entre a ala positivista militar e a liberal republicana 

representada nas respectivas chaves: centralização x descentralização (federalismo). Isto explica, por 

exemplo, os choques na primeira formação de ministério no Governo Provisório e entre o próprio Benjamin 

Constant e o Marechal Deodoro.  
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interesses regionais tendo à frente o coronelismo das oligarquias. Todavia o preço pago 

por esse enfrentamento foi alto, resultando na renúncia do primeiro presidente 

republicano, Deodoro da Fonseca, em 1891. Entretanto não se tratou de uma derrocada 

tout court do positivismo, mas, sim, de uma acomodação aos interesses regionais 

oligárquicos, prática essa, como sabemos, repetida ad nausean na história do país. 

A realidade brasileira composta majoritariamente por uma população analfabeta 

e de baixa escolarização impôs aos constituintes a busca de uma solução visando, segundo 

a carta de 1891, “animar, no país, o desenvolvimento das letras, artes e ciências, bem 

como a imigração, a agricultura, a indústria e o comércio, sem privilégios que tolham a 

ação dos governos locais”34. Apesar desse esforço constitucional, a instabilidade política, 

econômica e fiscal do país freava o desenvolvimento de uma política educacional 

minimamente sólida. Marcado por graves tensões entre as facções de civis e de militares 

que disputavam a hegemonia do novo regime, o país sofreria ainda com revoltas internas 

em Canudos (1893 – 1897) e no Contestado (1912 -1916). 

Na esfera econômica, conforme explica Furtado (2007), de modo a atender as 

demandas das oligarquias do setor agroexportador de café, o governo se impunha com 

frequência a desvalorização cambial a fim de aumentar a margem de lucro dos produtores, 

fato este que provocava uma crescente insatisfação entre os setores das classes médias 

urbanas, os militares e o setor industrial, que estava em tímida formação35. A necessidade 

de emissão de moeda e o aumento da contratação de empréstimos estrangeiros gerava 

distorções na economia brasileira na balança de pagamentos. Nesse contexto havia pouco 

espaço para políticas sociais e de universalização de direitos, visto que havia necessidade 

de estruturar o Estado do ponto de vista político e econômico fiscal, principalmente na 

relação de equilíbrio com interesses locais e regionais, principalmente na luta constante 

pela aquisição de recursos públicos reforçando laços de clientelismo e patrimonialismo 

(NUNES, 2010). Importante dizer que a exposição acima tem como referência principal 

o fenômeno do coronelismo, protagonista chave da democracia representativa conforme 

a constituição de 1891. Feita à medida dos interesses das oligarquias agroexportadoras da 

época, permitia que o processo eleitoral local conferisse aos chamados coronéis 

                                                 
34 Cf. BALEEIRO, A. Coleção Constituições Brasileiras; v. 23. Brasília, DF: Senado Federal, Subsecretaria 

de edições Técnicas, 2012. 
35 Entre o fim do século XIX e início do XX, grande parte dos itens de consumo das famílias brasileiras 

eram importados, sendo, evidentemente, afetados pelo câmbio desvalorizado gerando uma pressão 

inflacionária sobre as classes médias urbanas, militares, estratos médios rurais e setores emergentes da 

sociedade.  
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proprietários de terras e plantações ditassem suas próprias regras à revelia do Governo 

Federal36. 

No campo educacional, nosso principal objeto de estudo, entre 1890 e 1901 a 

principal iniciativa governamental reporta à Reforma Benjamin Constant (1891), de 

inspiração positivista, e cuja abrangência se resumiu ao Distrito Federal.   

A reforma com força de lei delegava à iniciativa privada o exercício do ensino 

primário e secundário. As escolas de 1ª grau admitiriam alunos de 7 a 13 anos, enquanto 

as escolas de 2º grau, admitiriam alunos de 13 a 15 anos. Do ensino de 1º grau constava 

o ensino prático de língua portuguesa, de contar e de calcular, de trabalhos manuais (para 

os meninos), trabalho de agulha (para as meninas), ginástica e exercícios militares, noções 

concretas de ciências físicas e história natural, noções práticas de agronomia e claro, 

instrução moral e cívica. No ensino de 2º grau, as disciplinas em grande medida foram as 

mesmas, com nível mais aprofundado, acrescido de noções de direito pátrio e de 

economia política e de elementos da língua francesa. Além disto, houve a preocupação 

com provimento de pessoal docente através das Escolas Normais para formação deste 

magistério. Por sua vez, o ensino secundário possuiria sete anos e seria ministrado pelo 

Colégio Pedro II. Em todo caso, a nosso ver, a lei tinha uma perspectiva normativa 

procurando dar conta das disciplinas por série e até o conteúdo das mesmas, estimulando 

o enciclopedismo. A Reforma Benjamin Constant tinha como perspectiva uma orientação 

mais científica devido a influência do positivismo, e nesse sentido visava romper uma 

tradição cultural baseada na literatura, não havendo, até 1898, qualquer outra iniciativa 

de maior importância. Já no Governo do presidente Campos Salles (1898 -1902), 

ocorreria a Reforma Epitácio Pessoa promulgada pelo decreto nº 3.890 de janeiro de 1901 

estabelecia a equiparação dos colégios particulares e públicos estaduais. A reforma visava 

ampliar o espectro de atuação da ideia positivista em educação implantada por Benjamin 

Constant, e nesse sentido expandia para os demais estados as normas do ensino 

secundário implantadas no Distrito Federal. Foi uma reforma mais burocrática do que a 

anterior que era mais conteudista. Epitácio Pessoa buscou fazer uma reforma funcional 

com o foco na materialização dos ideais da lei de Benjamin Constant às realidades 

regionais (priorização ao ensino secundário e a seriação), e nesse sentido buscou dar conta 

                                                 
36  O coronelismo foi um fenômeno remanescente do período colonial oriundo das oligarquias proprietárias 

de grandes latifúndios da colônia. Como a constituição republicana manteve a garantia do voto baseado em 

noções como cultura e alfabetização e o voto censitário baseado na renda, o coronelismo vicejou para além 

da colônia. 
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da Direção, de pessoal, de departamentos, da polícia acadêmica, dos membros do 

magistério, dos concursos, em suma, um código37. 

Entre as iniciativas de expansão do ensino primário e secundário, pensou-se 

também no ensino profissional. Em 1909 com o decreto 7.566 – o Governo Nilo Peçanha 

(1909 – 1910) criou a Escola de Aprendizes Artífices em quase todos os estados. Todavia, 

em 1918 por meio do Decreto nº 13.064 de 12 de junho de 1918 houve a readequação da 

lei com base na nova realidade do país. 1 ano depois, foi aprovada a criação do Serviço 

de Remodelação do Ensino Profissional Técnico, com o objetivo de realizar a gestão deste 

tipo de ensino. Há desde este período o intento em desenvolver a educação profissional, 

porém, a mesma tinha um viés de assistência social, de regeneração de desvalidos, 

desamparados e desordeiros por meio do trabalho. A educação profissional era pensada 

como de caráter preventivo e corretivo contra os desvios sociais. Houve a propulsão da 

educação profissional na República também pela expansão do processo de 

industrialização, porém, o seu modelo estava inserido ainda no contexto dual, que a 

exemplo do Império, era uma escola voltada, portanto, para os pobres e as classes mais 

baixas, e que também respondia a perspectiva de “segurança” das classes médias, a qual 

nos referimos. Há, portanto, a reprodução, em outra escala, do dualismo na educação 

brasileira. Colégios confessionais como o Salesiano como mostra Cunha (2005, p. 47), e 

demais particulares e colégios oficiais estaduais tinham esta perspectiva de educar as 

classes mais baixas numa perspectiva de formação para o trabalho. Sobre o avanço deste 

ensino, falaremos mais adiante. 

Entretanto, a despeito das primeiras Reformas, durante o Governo de Hermes da 

Fonseca (1910-1914), bastante conturbado e com revoltas populares, com praticamente 

todo o seu mandato sendo exercido sob estado de sítio, tendo que enfrentar às disputas  

entre Santa Catarina e Paraná entre 1912 e 1916 (Questão do Contestado), e à Sediação 

do Juazeiro do Norte, em 1914, foi neste contexto que a reforma Epitácio Pessoa foi 

revogada pela Reforma Rivadavia Corrêa38, em 1911, no que tange a negar à equiparação 

dos colégios particulares e estaduais ao Ginásio Nacional, além de negar a validade dos 

certificados expedidos pelo Colégio há um século. Ela promovia na verdade a total 

desregulamentação das Reformas anteriores, tendo em vista a não intervenção do Estado 

                                                 
37 Disponível em: 

http://www.histedbr.fe.unicamp.br/navegando/fontes_escritas/4_1a_Republica/decreto%203890%20-

1901%20reforma%20epit%E1cio%20pessoa.htm. Acesso: 03 de setembro de 2019. 
38 Terceira Reforma do Ensino Secundário no período republicano sob o decreto 8.659 – Lei Orgânica do 

Ensino Superior e Fundamental, 

http://www.histedbr.fe.unicamp.br/navegando/fontes_escritas/4_1a_Republica/decreto%203890%20-1901%20reforma%20epit%E1cio%20pessoa.htm
http://www.histedbr.fe.unicamp.br/navegando/fontes_escritas/4_1a_Republica/decreto%203890%20-1901%20reforma%20epit%E1cio%20pessoa.htm
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em matéria educacional, fazendo com que os admitidos às faculdades o fossem se 

comprovassem o ‘conhecimento’ em exames. Extinguiram-se “os exames preparatórios 

parcelados feitos junto às faculdades que de certa maneira atestavam à qualidade dos 

estudos secundários”39.  

Em 1915, já no Governo Venceslau Brás (1914-1918), a reforma do Ministro 

Carlos Maximiliano40 foi uma lei que neutralizou e revogou alguns dispositivos das 

reformas anteriores, restaurando por exemplo os exames preparatórios, e reintroduzindo 

tarefa disciplinadora do Governo Federal na educação (NETO, 2015, p. 129).  Temos que 

Os pontos mais importantes desta reforma podem ser assim sintetizados: a) foram 

restaurados os certificados de conclusão do curso secundário expedidos pelo Colégio 

Pedro II do Rio de Janeiro, reconhecidos pelo governo federal; b) foi reinstituída a 

possível equiparação de outros estabelecimentos de ensino ao Colégio Pedro II, desde 

que fossem estabelecimentos públicos estaduais; c) foram reinstituídos os exames 

preparatórios parcelados, pelos quais os estudantes não matriculados em escolas 

oficiais poderiam obter certificados de estudos secundários reconhecidos pela União; 

d) foi mantida da reforma anterior apenas a eliminação dos privilégios escolares41. 

 

Ainda, no período do Governo de Venceslau Brás houve a criação em 1916 da 

Liga de Defesa Nacional42, que foi uma organização nacionalista e positivista que tinha 

como objetivo à formação da consciência nacional por meio do serviço militar obrigatório 

e pela necessidade de democratizar o ensino contra o analfabetismo. Observa-se que até 

a década de 20, ocorreu o período considerado de entusiasmo pedagógico, um momento 

em que a República já havia se estabilizado muito pela acomodação entre as classes 

dominantes e os setores emergentes e que se percebia a necessidade de “republicanização 

da República”. Neste momento, se tem mais consciência através dos intelectuais, de 

Congressos e de inquéritos entre eles o mais famoso, o de Fernando Azevedo (1926), que 

dão conta da condição de atraso estrutural do quadro da educação brasileira. Neste 

momento, têm-se a proposta de ideias, planos e programas que visam solucionar pelo alto 

o problema da educação. 

Outro ponto que se precisa levar em conta, uma vez já falado, é a influência das 

classes médias urbanas, que expandem em monta decorrente da expansão da economia 

                                                 
39Disponível em: 

https://cpdoc.fgv.br/sites/default/files/verbetes/primeirarepublica/REFORMAS%20EDUCACIONAIS%2

0.pdf 
40 Quarta Reforma do Ensino Secundário no período republicano. 
41 Disponível https://cpdoc.fgv.br/sites/default/files/verbetes/primeira 
42 No período do Governo Venceslau Brás, a Liga de Defesa Nacional foi fundada em 07 de julho de 1916 

por Olavo Bilac, Pedro Lessa e Miguel Calmon. (NETO:2015, 129). Período conturbado de reinvindicações 

do movimento anarquista e socialista que tem como pano de fundo o crescimento do operariado na 

organização social brasileira. 

https://cpdoc.fgv.br/sites/default/files/verbetes/primeira
https://cpdoc.fgv.br/sites/default/files/verbetes/primeira
https://cpdoc.fgv.br/sites/default/files/verbetes/primeira
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agrária-exportadora, do processo de urbanização e pela industrialização crescente 

principalmente após a Grande Guerra (1914 -1918). O aparelho de Estado junto com os 

serviços públicos e a burocracia civil e militar foram objeto de interesse das classes 

médias para ascensão social. Há uma junção, embora seja a diversidade na unidade, das 

antigas camadas médias urbanas como os artesãos, pequenos comerciantes, alfaiates, 

carpinteiros, sapateiros que se unem agora a ‘nova classe média’, como advogados, 

médicos, professores, jornalistas, em que “para muito isso terão contribuído a criação de 

novas faculdades e a expansão do ensino secundário” (FAUSTO, 2016, p. 22). 

Sobre a classe média, como se pode ver na literatura da teoria política, não é uma 

classe que por si só consegue de forma hegemônica ditar os rumos nacionais ou de tomada 

de poder, mas, sim, é uma classe arrolada constantemente pelos interesses da classe 

dominante, e pelas suas facções. Porém, é inegável que ela influi consideravelmente na 

Primeira República por conta de algo que a separava dos valores da classe que ela 

almejava um dia ser, a burguesia. A educação era um valor em si para a classe média por 

conta das possibilidades de mobilidade social e de acesso aos postos do aparelho de 

Estado e da iniciativa privada, pois era um Estado que estava expandindo a infraestrutura 

(ferrovia, transportes), assim como os serviços básicos, de educação e saúde, e por 

conseguinte, atraia grandes polos industriais, grandes empresas e o desenvolvimento de 

setores do ramo terciário. Não à toa vê-se nesta classe o fetichismo ao fenômeno do 

bacharelado. E o peso desta classe no fenômeno do tenentismo, na Revolta da vacina, e 

na campanha civilista (eleição de Hermes da Fonseca contra Rui Barbosa). No fim das 

contas, a classe média sempre teve medo da proletarização, por isso, o furor e a defensiva 

constante contra movimentos populares, que fugissem ao controle. Dirá Fausto que “o 

controle das massas populares, sempre presente no discurso tenentista, pode ser 

aproximado sem dificuldade do temor de proletarização das classes médias” (FAUSTO, 

2016, p. 20). 

Podemos concluir que o início da primeira República denota uma preocupação 

com o ensino secundário, e, no que se refere à forma é carente de uma visão unitária e 

integrada como solução para um país, da complexidade e com o atraso estrutural do 

Brasil, com leis revogando leis anteriores, realizadas de forma descontinuada e pontual 

de tal modo que a educação com muita precariedade é vista como política de Estado, e 

mais, como política do governo de ocasião. No que diz respeito ao conteúdo notamos 
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ainda um dualismo43, herança da colônia e do Império no que se refere ao modelo de dois 

tipos de escolas que atendiam a expectativas da massa e de manietá-la longe dos vícios, 

garantindo à “ordem”, e a secundária-superior para o acesso das classes médias que 

seriam “o progresso”. Ao invés de se pensar em uma escola secundária-técnica que 

unificasse o melhor dos dois mundos, se pensou em um modelo dual que atendia a 

perspectivas de classe e acomodava os interesses de expansão das escolas particulares 

leigas e confessionais, sob patrocínio oficial do Estado, pois como afirma Teixeira: 

O Governo Federal continuou a manter um único estabelecimento secundário 

acadêmico e poucas escolas federais de ensino superior, as quais, sendo gratuitas, 

representavam a sua contribuição à matrícula democrática no sistema de preparo da 

elite. Como todo este ensino era altamente seletivo, o aluno pobre que a ele chegava 

correspondia àquele aluno que, embora não pertencente à classe dominante, possuía 

as qualidades pessoais necessárias para poder nela se integrar. A maior parte da 

matrícula se recrutava, na realidade, no ensino particular pago e destinado à classe 

abastada. O ensino superior, embora gratuito, ficava deste modo realmente assegurado 

apenas a essa classe. (TEIXEIRA, 2011, p. 336) 

 

A crise das oligarquias 

 

O Governo Epitácio Pessoa (1919 -1922), aquele que foi nome da Reforma 

educacional no Governo Campos Salles (1898 – 1902) foi contemporâneo de um período 

de grande agitação cultural e de reinvindicações sociais e de convulsão social, 

capitaneados tanto por representantes das classes médias como pelas massas agora 

ideologicamente influenciadas pelos ideais anarquista e socialista. Neste diapasão, é que 

não foi à toa movimentos como a Revolta do Forte de Copacabana (1922), a fundação do 

primeiro partido de expressão nacional, o Partido Comunista do Brasil e o fenômeno 

cultural do Modernismo.  

No campo da política, a contestação ao estabelecido, ao dominante, é comandada pelo 

elemento militar, com os episódios que definem o Tenentismo. [...] são manifestações 

características do avanço burguês no Brasil [...] é a burguesia buscando apoio, com 

essas concessões, nas classes inferiores, a pequena burguesia particularmente, onde 

recruta a vanguarda da renovação, no campo da política como no da cultura, e tanto 

quanto possível, as classes trabalhadoras que começam a aparecer no palco. Por 

coincidência, o ano de 1922 assinala a eclosão do Tenentismo, com a revolta do Forte 

de Copacabana; do Modernismo, com a Semana de Arte Moderna, em São Paulo; da 

organização do proletariado (SODRE, 2003 p. 67). 

                                                 
43 “O outro sistema, organizado com o propósito de educação reduzida até ao nível médio, sem dar acesso 

ao ensino superior, confiado anteriormente às províncias e agora aos estados, este é que se desenvolvia e 

merecia atenção dos governos. Era todo ele gratuito e compreendia a escola primária, escolas vocacionais 

para o preparo feminino de nível médio e o trabalho qualificado masculino. Não dando acesso ao ensino 

superior, e, por conseguinte, não oferecendo perigo à classe dominante, constituía ensino a ser estimulado 

pelos governos, com manifesto tom paternalístico e solerte preocupação pela natureza prática dos currículos, 

de modo a torná-los insuscetíveis de contribuir a qualquer cultura intelectual, que pudesse despertar 

ambições em seus alunos” (TEIXEIRA, 2011, p. 336). 
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Em 1920, em âmbito federal cria-se através do decreto 14.343 a Universidade do 

Rio de Janeiro. Em âmbito estadual ocorre a Reforma Sampaio Dória, antípoda do que 

não se deve ter como reforma educacional, haja visto a pretensão do projeto sob 

justificativa de se adequar à realidade financeira do Estado de São Paulo de se equalizar 

à oferta de 231 mil matrículas para atender estritamente um passivo de jovens de 9 a 10 

anos a um curso primário de 2 anos exclusivamente alfabetizante. O reformador Sampaio 

Dória, expoente da Liga Nacionalista de São Paulo fez com que sua reforma servisse de 

‘estudo’ e contraprova para a defesa da escola integral que viria florescer no fim da década 

de 20, com os princípios do escolanovismo. Foi, a nosso ver, uma ‘solução’ incompatível 

para o Estado mais rico da federação. 

Após vários governos, a República da Café com Leite já apresenta desgastes no 

Governo Arthur Bernardes (1922-1926) eleito pelo Partido Republicano Mineiro que foi 

exercido sob estado de sítio. No seu governo, em 1925, houve a Reforma João Luís Alves 

que sob o decreto nº 16.782 A que criou o Departamento Nacional do Ensino e o Conselho 

Nacional que substituiu o Conselho Superior. Esta lei discorreu também sobre a forma e 

as bases da União financiar a expansão do ensino primário rural. Em relação ao ensino 

superior, neste mesmo ano é fundada a Universidade de Minas Gerais. Ainda, durante o 

Governo Bernardes, dando continuidade ao debate sobre o ensino técnico-profissional, 

houve um marco em 1924 com a divulgação do Relatório da Comissão Luderitz44 que 

após avaliar esta modalidade de ensino em todo país, sugeriu algumas medidas como a 

industrialização de todas as escolas deste formato sem defender a estrita automanutenção 

financeira pelos próprios institutos com produtos fabricados pelos mesmos, e, portanto, 

sem prescindir de custeio federal (CUNHA, 2005, p. 225). Embora não tenha sido 

aprovado em sua integralidade, o projeto teve algumas recomendações aprovadas. Desta 

forma, em novembro 1926 o Ministério da Agricultura criou uma portaria que introduziu 

a industrialização no ensino profissional. Definiu o currículo mínimo para a 

aprendizagem nas oficinas e houve a criação do Serviço de Inspeção do Ensino 

Profissional Técnico para o provimento financeiro dos alunos mais carentes. (NETO, 

2015, p. 133). Ainda em maio de 1926, o Presidente Arthur Bernardes através do decreto 

nº 17.329, fez-se o regulamento para os estabelecimentos do ensino técnico comercial. 

                                                 
44  Ver FAUSTO, 2016. 
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Em 1926 deu-se a elaboração de um projeto educacional por Fernando de 

Azevedo, chamado o Inquérito, que baseado em questionários, embora, direcionados a 

dados diagnósticos do próprio autor da pesquisa, contou com a participação de vários 

especialistas para tentar dar conta de um diagnóstico estrutural, assim, como soluções 

para o ensino primário, o normal, o secundário, profissional e o superior. Donde se chegou 

a alguns consensos: o ensino primário como meio de iniciação ao ensino técnico, através 

da incorporação de trabalhos manuais como o desenho, a importância de se investir e 

estruturar com funções industriais e com financiamento público às instituições os cursos 

técnicos-profissionalizantes, sobretudo o curso técnico de mecânica devido à expansão 

industrial. E, também, a mensagem da importância dialética da educação como propulsor 

da democratização das elites com a incorporação de elementos populares a mesma e a 

formação das elites para prover este movimento. (CUNHA, 2005, p. 217). Esta 

preocupação também era sentida pelas classes populares: 

Quais os padrões dessa educação média existentes no País? Até muito recentemente, 

em rigor, até 1930, a educação média com preocupação popular era chamada técnico-

profissional, compreendendo escolas de ofício, escolas normais, escolas comerciais e 

escolas agrícolas. A escola chamada secundária – de tipo acadêmico ou pré-

acadêmico – não tinha caráter popular, constituindo simples escolas preparatórias ao 

ensino superior, com um currículo de humanidades ampliado com algumas línguas 

estrangeiras e ciências. (TEIXEIRA, 2011, p. 81) 

 

O sucessor de Bernardes foi o paulista Washington Luis (1926 – 1930), na chapa 

única de candidatura a Presidente pelo PRP (Partido Republicano Paulista), e o que 

parecia que seria presságio de tranquilidade, na verdade fez com que várias instabilidades 

internas e externas o conjurassem como o último presidente da República Velha, já se 

deparando com a ruína do velho onde já estava se acomodando o novo.  Pois, como vimos, 

a Primeira República viveu crises fiscais, econômicas e políticas, e principalmente os 

focos de tensão entre as oligarquias estaduais fizeram com que a educação tivesse sempre 

iniciativas em sua política e em seu planejamento descontinuados, principalmente em se 

adequar a tempo a uma necessidade de mão de obra qualificada que demandava outro 

ensino, não mais afeito ao modelo agrário-exportador. Diz Anísio: 

A Nação, após a República, entrou a expandir-se e a quebrar essa estrutura dual, com 

a emergência da classe média, que se valeu para sua ascensão do sistema estadual 

público de ensino primário e médio e das modestas oportunidades oferecidas pelos 

estabelecimentos públicos e gratuitos de ensino acadêmico. O modo pelo qual a nova 

classe média emergente assenhoreou-se do sistema estadual e acabou por forçar a 

expansão do ensino acadêmico federal, unificando os dois sistemas, parece-me 

altamente esclarecedor da natureza das relações entre a sociedade e a educação, 

mesmo quando essa sociedade seja uma sociedade fechada como a brasileira. 

(TEIXEIRA, 2011, p. 336) 
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Advindo da crise política e econômica de 1929 que no Brasil, teve implicações 

políticas por conta da fratura na aliança entre as oligarquias de São Paulo e Minas, quando 

o então presidente Washington Luis quis manter a hegemonia paulista ao indicar Júlio 

Prestes para a disputa presidencial de 1930, rompendo com a vez de Minas Gerais no 

rodízio, que deveria ser então o Governador deste estado, Antônio Carlos de Andrada. 

Isto, considerando o desgaste da República Café com Leite, fez com que se construísse 

um consenso em torno candidatura de Vargas onde se formou a Aliança Liberal, onde 

mesmo o então governador do Rio Grande do Sul com apoio de Minas Gerais sendo 

derrotado eleitoralmente em 1930 por Júlio Prestes, tomaram o poder em 03 de outubro 

com apoio dos setores militares como o Tenentismo, das camadas  médias urbanas e das 

oligarquias opostas aos setores de São Paulo45 ligados ao setor agroexportador e ciosos da 

manutenção da política de valorização de café em vigor desde o governo de Washington 

Luis. A crise econômica teve reflexos justamente na fuga de capitais e na cultura do café, 

devido à crise da superprodução e consequente desvalorização de seus preços, impactado 

pela queda na demanda do exterior e na dificuldade de manter os subsídios dados do 

governo, por conta da depressão de 1929 em escala mundial. Neste contexto, fica claro a 

luta entre dois campos opostos, a luta entre facções da burguesia, a agrário-exportadora 

com apoio da alta classe média; e a burguesia industrial, com apoio das classes médias 

baixas e do movimento tenentista. Dado que 

As transformações políticas, intimamente ligadas às transformações econômicas 

ocorridas, também evidenciavam a luta ideológica entre dois grupos sociais da 

sociedade brasileira. De um lado, a velha aristocracia agrária, que começou a perder 

sua força política na década de 1910 e foi substituída pelo novo grupo político, a 

burguesia industrial, tentando voltar ao poder; e de outro lado, a burguesia industrial, 

recém-ascensionária ao poder. (NETO, 2015, p. 144). 

 

Como numa ironia do destino o presidente que se atribui a uma fala que ficou 

famosa e que dá tônica na Primeira República, a sentença: “a questão social é um caso 

de polícia” (CERQUEIRA, 1982, p. 59) o que só corrobora com o elitismo da época foi 

justamente apeado do poder pela nova elite que agora se formava historicamente, qual 

seja, a burguesia industrial e seus representantes das classes médias urbanas junto com o 

movimento tenentista. Tal movimento iria dar rumo a um novo tempo e a novas 

expectativas justamente com aquele que foi seu Ministro da Fazenda, na primeira metade 

                                                 
45  Mesmo com a derrota de setores oligárquicos de São Paulo, houve tentativa de ‘restauração’ da sua 

condição em 1932 com a Revolução Constitucionalista em São Paulo, mas, movimento foi esmagado com 

cerco do Exército e de forças de segurança sob comando do governo provisório de Getúlio Vargas. Ver 

FAUSTO, 1997, p. 48. 
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do seu governo, Getúlio Vargas. E iria consolidar de vez, a Revolução Burguesa no Brasil, 

em outros termos, a despeito de ser uma modernização conservadora. 

Por sua vez, da década de 1920 a 1930, tem-se o que a historiografia da educação 

convenciona chamar de otimismo pedagógico. Aí, o contexto em si das disputas já não é 

mais a educação como propulsor apenas do desenvolvimento e da instrução brasileira. E 

sim, o modelo que se defende é de maior autonomização do aluno e das atividades em 

sala de aula descolando o processo do professor em si. É a defesa da escola mais atrelada 

à sociedade, onde o escolanovismo era o cerne da questão. A escola se aproxima mais da 

sociedade e do mercado de trabalho já em mudança dentro do desenvolvimento do 

capitalismo. Neste período se dão as reformas estaduais que depois em seu conjunto vão 

se estruturar em nível nacional após a revolução de 30 com o Governo Vargas. Reformas 

estaduais como Reforma Sampaio Dória em São Paulo (1920); Reforma Carneiro Leão 

no Rio de Janeiro (1922-1926); Reforma Lourenço Filho no Ceará (1922); Reforma Góis 

Calmon na Bahia (1925) e Reforma Francisco Campos e Mário Casassanta em Minas 

Gerais (1927); Reforma Carneiro Leão em Pernambuco (1928-1930) e Reforma do 

Distrito Federal (1928). Algumas leis foram infelizes no seu projeto (Sampaio Dória), 

mas, ajudaram a criar o contraditório (como na Reforma Lourenço Filho) e a desenvolver 

a educação sempre nas chaves buscando superar a dicotomia alfabetização x instrução 

completa primária e secundária; escola primária x integral; escola tradicional x escola 

nova, isto, é, o debate avançando em termos de modelo, e não de um voluntarismo da 

educação como no início da República. 

 

2.3. A Era Vargas (1930-1945) 

 

Com a revolução de 1930, as lutas ideológicas se intensificaram com a tomada de 

poder por Getúlio Vargas em uma coalização frágil entre setores conservadores das 

oligarquias e setores modernos como o tenentismo46. Toda esta gama de acontecimentos 

que viriam a alterar qualitativamente a formação social e cultural brasileira, isto é, suas 

técnicas, valores, forma de pensar veio, claro, no diapasão de mudanças mundiais 

expressas agora no novo modo de produção das relações capitalistas e na necessidade de 

escoamento dos produtos industriais, agravado pelo crescimento das classes urbanas, pela 

urbanização das grandes cidades e pela forte imigração decorrente de motivações de 

                                                 
46 Em Manifesto de 1930, Luis Carlos Prestes se desvincula do tenentismo tomado pela ala que apoiava a 

Aliança Liberal. 
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promessas de prosperidade no século XIX, e agravadas por perseguições políticas fruto 

das consequências da Primeira Guerra Mundial. Sendo que ao mesmo tempo para sua 

contradição, o Brasil tinha uma estrutura semifeudal, uma industrialização ainda tímida. 

Era o corte mais radical para a mudança, ou melhor rearranjo dos valores agrários, da 

tradição da família e do mandonismo de um país que ainda vivia à sombra dos reflexos 

da escravidão, recém abolida a menos de 50 anos e que precisava aderir a novas crenças 

e valores aderentes ao mundo de vida burguês. A técnica, a atomização do indivíduo 

frente ao seu trabalho e à mercadoria. Na verdade, não foi um divórcio entre um Brasil 

antigo ou o novo. A nosso ver, foi uma reacomodação. 

O traço essencial da etapa histórica iniciada no Brasil com a Revolução de 30 é o da 

aceleração no desenvolvimento das relações capitalistas e, consequentemente, no 

crescimento quantitativo e qualitativo da burguesia e do proletariado. Só no campo 

tais relações desenvolvem-se muito desigualmente e com lentidão, pelo menos nas 

décadas dos 30 aos 50. [...] o desenvolvimento de umas se opera em prejuízo de outras, 

que transferem às mais desenvolvidas a força de trabalho que as suas velhas estruturas 

marginalizam, enquanto se colocam como dependentes e consumidoras, semelhando 

colônias. (SODRE, 2003, p. 75) 

 

Por isso mesmo, devido às contradições do Brasil e por estar em um momento de 

transição, fruto de fortes tensões políticas do qual a Revolução Constitucionalista em 

1932, a disputa pela materialização de ideais nos dispositivos da Carta de 1935,  o golpe 

do Estado Novo em 1937 são exemplares, mas, sobretudo por necessidade de conciliação 

com diversos setores, percebe-se como decisão política no campo da educação que em 

última instância à época, reproduziu-se em ampla escala com alto grau de desequilíbrio 

entre as regiões do Brasil, a escola dual da época do Império e da Velha república 

(ROMANELLI: 2017). Com efeito, a escola primária-profissional para os filhos do 

operariado e a escola Secundária-Superior para os filhos das classes médias urbanas e 

classes abastadas e destituídas das oligarquias47. Como fruto desta coalizão, houve a 

expansão das escolas no modo antigo com essas contradições para atender as camadas 

emergentes, porém, sem romper com o pacto entre setores modernizantes e 

conservadores, conforme estudo de Otaíza Romanelli (2017). Para se ter uma ideia, de 

                                                 
47 Conforme ensaio Padrões brasileiros de educação e cultura de Anísio Teixeira em conferência realizada 

em 1954 no Ministério da Educação e da Cultura (TEIXEIRA, 2011, p. 82.) “Durante certo período, o 

conflito entre os dois tipos de escola médias – o popular e profissional e o acadêmico e de classe – nem 

chegou a se inflamar. Era antes um dualismo do que um conflito. Acompanhava, aliás, uma divisão corrente 

na Europa, sobretudo na França, com o ensino para a elite e o ensino para o povo, o ensino para a chamada 

classe dirigente e o ensino para os dirigidos”. As duas escolas coexistiram, de certo modo pacificamente, 

até a década de 20 a 30, quando começou a revolução brasileira, que ainda continua, em que a Nação está 

a buscar encontrar-se consigo mesma e elaborar fórmulas próprias para a solução dos seus problemas 

também próprios. 
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1935, ainda no Governo Vargas, até 1970, já na Ditadura Civil-Militar, houve a expansão 

do ensino médio de 155 mil para 4 milhões de matrículas, porém, a taxa de escolarização 

era de 18% em 1970 (10 a 19 anos no ensino médio), o que mostra que a expansão se deu 

meio a fortes contradições, devido ao caráter dualista e elitista da educação brasileira. E, 

como visto anteriormente, isso se estende desde a época colonial. Com efeito, a 

Revolução de 30, devido ao estágio à época do capitalismo internacional que requer 

educação minimamente qualificada para mão de obra industrial, conferiu uma conjuntura 

de potencialização das lutas ideológicas e das suas contradições. Pois, deste ponto da 

história brasileira com mais ênfase os rumos nacionais sobre a educação, a economia48, o 

modelo de Estado sempre esteve sob voga uma luta ora velada, ora nos bastidores, e se 

necessário, aberta entre um projeto conservador capitaneado pela elite agrária 

exportadora, e um projeto mais progressista bancado pela elite industrial, ainda incipiente, 

dentro das possibilidades da época, mesmo que dentro de um contexto e limitação 

pequeno burguesa, alavancado por uma vanguarda geracional saído das entranhas desta 

mesma elite. Diz Anísio: 

Neste período é que começa o País a sentir as contradições de todo o sistema recebido 

ou imitado passivamente do estrangeiro. Numa das escolas se pretendia educar a 

mente e noutra, as mãos – como se vivêssemos numa sociedade em que uns 

trabalhassem e produzissem e outros apenas gozassem e contemplassem. Assim fora 

em toda a Antiguidade e assim fora, com efeito, entre nós, durante o regime colonial 

e monárquico, fundado na escravidão. Suprimida esta, o nosso enraizado espírito de 

classe no sentido corrente de qualificação “social” entrou a cultivar uma falsa teoria 

pedagógica (falsa porque sobretudo caduca), propícia à conservação dos preconceitos 

caros à nossa tradição. (TEIXEIRA, 2011, p. 82.) 

 

Ainda durante o processo pós-revolução de 30, e uma vez rearranjado ainda o 

aparelho de Estado, todo o embate entre o setor agrário-exportador e a ala modernizante 

da burguesia industrial tinham na arena da educação também os seus respectivos planos: 

a aristocracia agrária exportadora tendo como seu representante o grupo católico e um 

projeto de educação tradicional que preconizava um intelectualismo e a presença de Deus 

na escola. 

O grupo católico, que representava o grupo agrário-oligárquico qual pretendia manter 

o modelo educacional vigente até então [...] O grupo católico pressupunha que a crise, 

oriunda das transformações ocorridas, estava ligada aos aspectos de ordem econômica 

e moral. Entretanto, sua principal causa era de ordem intelectual, motivo pelo qual 

propõe a implantação e difusão de um intelectualismo cristão e católico como única 

solução possível para superar a crise e as mazelas por ela provocadas. Nesse sentido, 

                                                 
48 A luta tinha como pano de fundo o usufruto dos recursos do Estado para o financiamento e subsídio da 

indústria brasileira principalmente após a Grande Guerra, que fez com a economia girasse em torno do 

mercado interno, da industrialização brasileira, no modelo que ficou conhecido como modelo de 

substituição das importações. Os recursos do Estado, como visto na República Velha atendia estritamente 

os setores agrário-exportador de modo a valorizar o preço do café. 
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a educação é tida como o instrumento indispensável para a cura do mal intelectual que 

afligia a sociedade. (NETO, 205, p. 145) 

 

Todo este dualismo de correntes serviu para o Estado impor um projeto 

conservador ou melhor definindo, de modernização conservadora (FAUSTO: 2007,108), 

e uma vez, consolidado do ponto de vista da ideologia das classes dominantes dentro do 

consenso entre seus vários grupos, houve iniciativas político-legais no sentido de 

concretizar na prática e na realidade social aquilo que já era consenso na consciência desta 

elite. Houve um embate entre a educação confessional e de escolas particulares que 

pressupunha um ensino tradicional, propedêutico e enciclopedista com a educação nova 

proposta pelos Pioneiros (entre eles, Anísio Teixeira, Fernando Azevedo) que ficou 

consubstanciada pelo Manifesto de 1932.  

Neste Manifesto se defendia a virada do centro de ensino-aprendizagem do 

professor para o aluno, maior autonomia para os alunos considerando à diferença de 

realidade e de origem social dos mesmos e a elevação da educação como o lócus de 

desenvolvimento e ascensão social dos educandos, assim, como, por conseguinte, do 

desenvolvimento e do progresso nacional. Seria o lócus onde se depositaria a solução para 

a desigualdade da realidade social. Ao passo que, por contradição, eles entendiam a escola 

como reprodução e espelho da sociedade de então. Todavia, defendiam uma escola única 

para todos, embora, a dualidade existente na realidade não era à toa e não poderia ser 

resolvida por si só na escola já que era o espelho de uma opção política e de um Estado 

abarcado pela elite industrial com o advento da Revolução de 30. 

O embate foi feroz e teve perseguição de altos quadros da Igreja aos pioneiros, se 

dava também nas instâncias públicas, em artigos dos jornais, se dava por conta do choque 

da metodologia com a educação confessional das escolas católicas e pela defesa dos 

Pioneiros na não obrigatoriedade de se ensinar disciplinas confessionais nas escolas 

públicas.  

A nosso ver, os dois projetos apesar de brigarem pela hegemonia de ser o sistema 

oficial, no âmago, tinham a perspectiva de preparar o educando para a nova vida social 

que a realidade exigia, qual seja, a formação profissional do modo de produção capitalista, 

portanto, industrial. Embora com filosofias distintas no que se referem à educação e ao 

método tinham em sua raiz a preocupação em atrelar a escola à preparação e à formação 

para o industrialismo. E foi nesta perspectiva que o Governo de Vargas se apropriou para 

fazer a devida mediação. 
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É categórico que, neste sentido, já no Governo Provisório de Vargas (1930 -1934), 

conciliador, tratou de conciliar também ambos projetos, atendendo a interesses do 

Manifesto de autonomia e de perspectiva da formação laicizada de novo homem e de uma 

organização do sistema educacional, mas, mantendo o dualismo com a manutenção 

deliberada e duplo convívio das escolas oficiais com as escolas particulares e 

confessionais. Houve com a reforma Francisco Campos em 1931 e depois em 1942 com 

a Reforma Capanema no Estado Novo uma tentativa de ordenação de um sistema nacional 

da educação com dirigismo do Estado, mas, dando organicidade ao sistema da educação 

com as funções e a organização do ensino primário, fundamental, secundário (comercial, 

industrial) e superior, porém, a nosso ver, este modelo dual representou um sistema de 

discriminação social, de reprodução da ideologia da sociedade de classes, a dominante, 

sendo beneficiada pela alta seletividade do ensino secundário-superior, e com as 

subvenções orçamentárias do Estado para expansão e financiamento da rede privada de 

ensino, reproduzindo ideologicamente a vida social de então. 

Com a reprodução de um sistema mais afeito aos valores do industrialismo, seja a 

escola tradicional ou escolanovista, e baseado na realidade brasileira, houve a 

racionalização do sistema educacional, e também o fomento de um sistema paralelo de 

ensino49, por conta deste dualismo (primário e profissional x secundário e superior). 

Poderia se fazer expansão geográfica e de qualidade do sistema educacional baseado em 

um projeto nacional-popular, educação pública, universal e gratuita, mas, a subvenção 

orçamentária para donos de escolas particulares confessionais e particulares leigas, 

denuncia muito bem a lógica e para quem serve o Estado de então, onde decerto, a 

primeira trincheira de luta se faz pela distribuição dos recursos do orçamento.  

Racionalização esta que aconteceu até com a racionalização dos quadros da 

escola. É em 1930 não por acaso que surge o técnico em escolarização, tirando então a 

supremacia dos políticos e intelectuais na discussão de assuntos educacionais. Foi 

também neste período que se estruturou o Ministério, dado que: 

Vitorioso o movimento mudanças foram efetivadas na estrutura do Estado. 

Objetivaram promover a expansão do sistema econômico estabelecendo-se, 

paralelamente, uma nova legislação que ordenasse a efetivação destas mudanças. 

Assim, o Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio que até 1930 estava 

unificado se diversificou criando-se um ministério autônomo: Ministério do Trabalho, 

Indústria e Comércio, do qual o primeiro titular foi Lindolfo Collor. Foram criados 

ainda o Ministério da Educação e Saúde e Juntas de arbitramento trabalhista. O 

Ministério da Educação e Saúde teve como primeiro titular Francisco Campos, 

também autor de uma reforma de ensino. (ALBUQUERQUE, 1981, p. 574). 

                                                 
49 O SENAC (Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio e o SENAI (Serviço Nacional de 

Aprendizagem da Indústria) foram criados em 1940. 
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É obvio e desnecessário aprofundar que toda esta política dualista ainda mais com 

o suporte do aparelho industrial na formação do sistema S (SENAI e SENAC) e das redes 

oficiais para ensino técnico profissional beneficia uma elite em detrimento da 

democratização da educação para o povo. É aquela famosa pergunta de Trigueiro Mendes: 

Se se pode promover uma sociedade com cem ou mil pessoas exercendo o papel diretorial, 

por que educar dez milhões, ou cem milhões, para exercer a democracia? (MENDES: 

1987, 58). Esta pergunta longe de ser retórica vai no âmago, no ponto nevrálgico da 

questão. Não que a educação secundária para as classes médias urbanas propedêutica 

fosse a ideal e incólume de falhas, mas, a política deliberada de um tipo de educação às 

massas e uma outra para os mais abastados reproduzia, talvez, pela sedição das classes 

dominantes e das classes médias urbanas em excluir a maioria popular da rede de 

solidariedade e de proteção social do Estado brasileiro. Assim, por conseguinte, como 

excluir o acesso às oportunidades de ascensão social dos mesmos que uma educação 

‘igual’ ou mais próxima disso, oficial de Estado naturalmente iria proporcionar a todas as 

classes50. 

Com esta racionalização do sistema de educação num corte dual, havia com isto, 

uma intenção clara de atrelar e estimular para as grandes massas, a educação com valores 

do industrialismo:  

Mas, era patente, entre os empresários, a quimera liberal de fazer da fábrica uma 

escola, o lócus ideal da formação para os valores do industrialismo. Assim, o sistema 

deveria ser mantido pela contribuição dos filiados do CNI e sua função seria a de 

organizar e administrar escolas de aprendizagem e treinamento industrial em todo o 

país. (SHIROMA: 2011, 24) 

 

Pois, é preciso lembrar que o Brasil tinha estrutura semifeudal, em vias de 

industrialização ainda incipiente que foi acelerada na era Vargas, dentro do contexto de 

revolução burguesa brasileira, como dito, buscando uma conciliação entre a classe 

dominante agrário exportadora e os  setores industriais que expandiram com a crescente 

urbanização das cidades e capitais que viriam a se tornar grandes metrópoles, sobretudo 

de 1940 a 197051. Neste contexto, também por contradição, havia um proletariado mal 

alimentado e envilecido pela nova lógica de operar máquinas e pelo trabalho industrial, 

                                                 
50  Como abordamos na seção anterior, o “medo de proletarização das classes médias”. 
51 Ano de 1940 – 41 milhões de habitantes, sendo 31% população urbana. Ano de 1970 – 94 milhões de 

habitantes, sendo 55% população urbana. Ver ROMANELLI, 2017. 
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sem formação, marginalizado e migrante das zornas rurais em um contexto econômico de 

país exportador rural e importador de bens de capital.  

A educação de treinamento e industrial das escolas de aprendizagem, isto é, a 

lógica e a opção de educação primária e profissional era justamente visando este público 

dentro de uma estratégia conservadora de Brasil, justificado, com efeito, pelo projeto de 

poder burguês-industrial que se instalou na Revolução de 30. Esta ‘opção’ seria oferecida 

pelo Estado, em consenso com os setores dominantes e médios, como de caráter 

“preventivo e corretivo” isolando as massas populares das oportunidades e decisões sobre 

os rumos do país. A questão social assim, como demandas de universalização da educação 

veladas ou não eram consideradas ainda como uma questão de polícia, relegadas a 

segundo plano. Por isso, o caráter dual e elitista do ‘novo’ sistema educacional.  Não é 

por acaso que vem acompanhada da repressão da polícia política e a supressão das 

liberdades individuais no Estado Novo de Vargas. 

Pois, no Brasil, se recordarmos, este padrão se reproduz com dadas mediações 

desde a época colonial (Independência, abolição), passando pela República (Proclamação 

da República, Revolução de 30), assim, como veríamos anos depois na Ditadura Civil-

Militar (Golpe de 64, no AI-5 em 68 e no desmonte da ditadura), todos foram eventos 

orquestrados de cima para baixo, uma mera acomodação da classe dominante para 

conservar a tradição, ou quando muito, fazer uma modernização ou concessão sem mexer 

no âmago ou na estrutura dominante. Em detrimento da participação do povo na política 

e nas decisões nacionais, como observa Trigueiro Mendes (MENDES: 1987, 58). 

Denotando o que Carlos Nelson Coutinho chamava de efeitos da via prussiana 

(COUTINHO, 1990, p. 43).  Gisálio Cerqueira também define esta questão como: 

Nos momentos conjunturais de aguçamento da crise de hegemonia no Brasil, a 

questão social se define como uma questão que deve ser resolvida na base dos 

aparelhos repressivos de Estado. Isto define a questão social como uma questão de 

polícia que, sem deixar de ser política, passa a ser resolvida com predomínio de uma 

de suas dimensões, a repressão efetiva, prática. É nesse momento crítico que o agir 

das classes dirigentes revela concretamente os seus limites. (CERQUEIRA, 1982, p. 

28) 

 

O industrialismo e os reflexos na legislação educacional 

 

É preciso entender que, como visto na seção anterior, a Revolução de 30 desde o 

Governo Provisório de Vargas até a derrocada do Estado Novo (1937-1945) em seu pôr 

teleológico consciente amplia o espectro do industrialismo no Brasil, propiciando uma 

inflexão e modernização administrada que incute a virada hegemônica de um modo de 
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relações de produção agrária para, agora, um modo de relações de produção capitalista. 

Esta virada compreende duas nuances:  

1) de forma objetiva é disruptiva no que se refere a nova determinidade que agora 

se impõe, qual seja que o Estado agora usa de seus recursos e subvenções orçamentárias 

para induzir a indústria, dentro do contexto mundial de relações capitalistas. Neste 

momento, a burguesia nacional toma consciência para si e age de forma teleológica agora 

com aparelho de Estado.  

2) não obstante o exposto, de forma subjetiva, esta virada influi em uma mediação 

entre o desenvolvimento industrial e agrário (agroexportador cafeeiro). Não propriamente 

a indústria ‘mata’ o agrário. Apenas, a primeira agora se apropria, de forma hegemônica 

da economia e da política, dita os rumos nacionais, com desdobramentos consoantes na 

educação e na cultura e na vida social dos trabalhadores urbanos. Esta mediação ocorre, 

por assim dizer, até mesmo por que os recursos para o fomento da indústria não 

prescindem dos recursos e da acumulação proporcionada pela economia agroexportadora 

do café. 

Uma vez a política da industrialização consolidada do ponto da tomada do Estado, 

ressalvada às mediações entre as diversas frações dominantes, com a burguesia industrial 

de São Paulo, e setores agrários de Minas Gerais e São Paulo, assim, como o oficialato 

militar sobretudo na capital e em todo Brasil, tal modelo preconizava de outro modo a 

sua reprodução na educação e na cultura. Por isso, não foi à toa, a edição de uma série de 

decretos ainda no Governo Provisório, no que ficou conhecido como Reforma Francisco 

Campos. 

Portanto, com efeito, dentro do ‘hic et nunc social dos homens’ daquele Brasil dos 

anos 30, sejam advindos do movimento religiosos alicerçados na Liga Eleitoral Católica 

(LEC) ou no Manifesto dos Pioneiros de 1932, todos estes tinham uma perspectiva de 

educação, ascensão social destes mesmos homens pela educação que precisava se 

espelhar nos valores e na nova práxis social: a do homem a ser formado pela Indústria, e 

para a Indústria.  

Um dos reflexos deste confronto que refletiu na cultura e na educação foi a 

laicidade que teve ponto alto no confronto entre os Pioneiros ou renovadores contra a 

educação confessional tida como obrigatória pelas Igrejas Católicas. Pois diz o Manifesto, 

A laicidade, gratuidade, obrigatoriedade e coeducação são outros tantos princípios em 

que assenta a escola unificada e que decorrem tanto da subordinação à finalidade 

biológica da educação de todos os fins particulares e parciais (de classes, grupos ou 

crenças), como do reconhecimento do direito biológico que cada ser humano tem à 

educação. A laicidade, que coloca o ambiente escolar acima de crenças e disputas 
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religiosas, alheio a todo o dogmatismo sectário, subtrai o educando, respeitando-lhe a 

integridade da personalidade em formação, à pressão perturbadora da escola quando 

utilizada como instrumento de propaganda de seitas e doutrinas.52  

 

No entanto na Carta de 1934 com os auspícios da Revolução de 30, o Governo 

Vargas e o então ministro Francisco Campos conciliou de modo a expressar o pleito da 

Igreja no documento, porém, ressalvando que era facultativo: Diz os artigos em ipsis 

litteris: 

Art. 153. O ensino religioso será de frequencia facultativa e ministrado de accordo 

com os principios da confissão religiosa do alumno, manifestada pelos paes ou 

responsaveis, e constituirá materia dos horarios nas escolas publicas primarias, 

secundarias, profissionaes e normaes.53 

Art. 154. Os estabelecimentos particulares de educação gratuita primaria ou 

profissional, officialmente considerados idoneos, serão isentos de qualquer 

tributo. 

 

Mais adiante no Estado Novo em 1937, sob a ideologia de um Estado forte e 

autoritário sem mediações com a sociedade civil para formulação de pautas de políticas 

públicas, o ensino religioso pode agora ser realizado de forma ordinária, além disto, agora, 

são pais os responsáveis pela educação integral dos pais. 

Art. 125. A educação integral da prole é o primeiro dever e direito natural dos paes. 

O Estado não será extranho a esse dever, collaborando, de maneira principal ou 

subsidiaria, para facilitar a sua execução ou supprir as deficiencias e lacunas da 

educação particular 

Art. 133. O ensino religioso poderá ser contemplado como materia do curso 

ordinario das escolas primarias, normaes e secundarias. Não poderá, porém, constituir 

objecto de obrigação dos mestres ou professores, nem de frequencia compulsoria por 

parte dos alumnos54 

 

Com relação as políticas desenvolvimentistas, isto é, amparadas no 

industrialismo, quando o Estado Novo entra em vigor desde 1937, o então Ministro 

Gustavo Capanema anuncia em 1942 mais uma série de reformas (leis orgânicas) no que 

ficaram conhecidas como Reforma Capanema, dando continuidade e ampliando a 

estruturação do ensino iniciada com a Reforma Campos.  Entre elas, destacamos o 

decreto-lei 4048, de 22 de janeiro de 1942, a Lei Orgânica do Ensino Industrial55, assim, 

                                                 
52  Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. 1932. Revista HISTEDBR On-line, Campinas, n. especial, 

p.188–204, ago. 2006 - ISSN: 1676-2584 
53  Disponível em: 

http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/137602/Constituicoes_Brasileiras_v3_1934.pdf 

Acesso 15 de abril de 2019 
54 http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/137571/Constituicoes_Brasileiras_v4_1937.pdf 
55 Decreto-lei 4048, de 22 de janeiro de 1942: E dos conceitos fundamentais: Art. 3º O ensino industrial 

deverá atender: 

1. Aos interesses do trabalhador, realizando a sua preparação profissional e a sua formação humana.   

2. Aos interesses das empresas, nutrindo-as, segundo as suas necessidades crescentes e mutáveis, de 

suficiente e adequada mão de obra.  

http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/137602/Constituicoes_Brasileiras_v3_1934.pdf
http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/137602/Constituicoes_Brasileiras_v3_1934.pdf
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como o decreto-lei 4073 de 30 de janeiro de 1942 que cria o Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial (SENAI). 

Quanto ao cerne da lei, percebe-se que o Ministro Capanema se preocupa em 

alinhar a expectativa da formação industrial, técnica e de mestria às necessidades da 

Indústria brasileira, ainda pujante. Percebe-se isto claramente tal ponto no artigo primeiro 

das disposições preliminares:  

Art. 1º Esta lei estabelece as bases de organização e de regime do ensino industrial, 

que é o ramo de ensino, de segundo grau, destinado à preparação profissional dos 

trabalhadores da indústria e das atividades artesanais, e ainda dos trabalhadores dos 

transportes, das comunicações e da pesca56 

 

Não era uma letra apenas contida em sua formalidade. No âmago do seu conteúdo 

havia um diálogo de modo a adequar a necessidade de formação do estudante visando 

transformá-lo em um futuro profissional da indústria ou com habilitação em sua área 

técnica escolhida. A lei determina à formação geral em cultura (formação cidadã) e em 

equipar os laboratórios com recursos de montagem, assim, como associa o fim do curso 

com período de estágio e sob a condição do aluno fazer um trabalho manual ou 

experimento, sempre aliando teoria e prática. Diz a lei: 

Art. 41. Nos cursos de formação profissional, de que se ocupa o presente título, os 

exercícios escolares práticos, nas disciplinas de cultura técnica, revestir-se-ão, sempre 

que possível, da forma do trabalho industrial, realizado manualmente, com aparelho, 

instrumento ou máquina, em oficina ou outro terreno de trabalho.57 

 

No anseio em procurar uma formação consistente e não episódica e pontual, a 

duração do curso industrial e técnico era estruturado em 4 anos, com 24 horas/ aula por 

semana. Outro raio de ação da lei foi a equiparação das escolas técnicas, industriais e 

municipais em todo o território para cumprimento de sua finalidade. De igual modo, a 

criação do SENAI em 1942 foi articulada pelo Estado Novo como um braço do Estado 

na educação para a formação dos industriários que tinha subordinação de seu programa e 

regimento pelo Ministério da educação e pelo então Presidente da República. Para 

                                                 
3. Aos interesses da nação, promovendo continuamente a mobilização de eficientes construtores de sua 

economia e cultura. 

 Art. 4º O ensino industrial, no que respeita à preparação profissional do trabalhador, tem as finalidades 

especiais seguintes: 

  1. Formar profissionais aptos ao exercício de ofícios e técnicas nas atividades industriais. 

2. Dar a trabalhadores jovens e adultos da indústria, não diplomados ou habilitados, uma qualificação 

profissional que lhes aumente a eficiência e a produtividade. 
56 Disponível http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1937-1946/Del4073.htm. Acesso em 16 de 

abril de 2019 
57 Disponível http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1937-1946/Del4073.htm. Acesso em 16 de 

abril de 2019 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1937-1946/Del4073.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1937-1946/Del4073.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1937-1946/Del4073.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1937-1946/Del4073.htm
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subsidiar esta estrutura, seria à base de isenção de impostos federais, estaduais e 

municipais.  

Os serviços de caráter educativo, organizados e dirigidos pelo Serviço Nacional de 

Aprendizagem dos Industriários, serão isentos de impostos federais. 

Parágrafo único. Serão decretadas isenções estaduais e municipais, em benefício dos 

serviços de que trata o presente artigo. 

Art. 8º A organização do Serviço Nacional de Aprendizagem dos Industriários 

constará de seu regimento, que será, mediante projeto apresentado ao ministro da 

Educação pela Confederação Nacional da Indústria, aprovado por decreto do 

Presidente da República.58 

 

Podemos concluir que todo este arcabouço de leis suportaram a formação técnica 

e industrial de modo a apoiar a demanda vigente de uma industrialização pujante. E foi 

parte de uma estratégia oficial e dos setores dominantes que funcionou a contento até 

esgotado a política de desenvolvimento da indústria nacional e a consolidação do modelo 

de substituição das importações, onde até aí se conciliou os interesses tanto dos setores 

agrário exportador com os dos setores industriais e das classes médias urbanas e militares. 

Pois era uma opção política dual e elitista de evitar a proletarização das classes médias, 

gerava-se emprego na máquina pública e na iniciativa privada com a expansão da 

indústria. Este comportamento perdurou praticamente até o Governo JK59 que fomentou 

a criação de escolas técnicas federais mantidas pelo Ministério da educação. Mas, tal lei 

já era nos idos dos anos 60, onde a conjuntura e a tensão política começavam a mudar 

aumentando as contradições do tecido social e esgarçando de igual modo um dos 

complexos de sua reprodução: a educação, tema sobre o qual abordaremos no próximo 

capítulo. 

 

  

                                                 
58 Disponível http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1937-1946/Del4073.htm. Acesso em 16 de 

abril de 2019 
59 Com a materialização da Lei 3.552/1959. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1937-1946/Del4073.htm
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CAPÍTULO III – A EDUCAÇÃO EM DISPUTA 

 

 

O contexto mundial do pós guerra, a emergência da guerra fria entre as nações 

capitalistas do ocidente e o chamado bloco socialista europeu sob a liderança russa, a 

emergência da China como potência comunista na Ásia, as guerras na Coréia e no Vietnã, 

as lutas revolucionárias em Cuba e nas colônias européias no continente africano de 

independências de nações subdesenvolvidas, desenham as tensões iniciadas em fins da 

década de 1940, e que, em parte, encontram múltiplos e variados desdobramentos até nos 

dias atuais. 

Para fins do nosso estudo buscaremos apreender inicialmente no presente capítulo 

a cultura educacional no Brasil entre a década de 1950 e meados dos anos 1960. O 

contexto temático desta primeira seção é o das disputas políticas à luz do projeto 

desenvolvimentista de JK e da crise institucional que se seguiu até a instauração de uma 

ditadura civil-militar através de um golpe de Estado em 1964. Nesse sentido, interessou-

nos analisar de que forma o campo educacional foi tratado ao longo desse período, e do 

que lhe sucedeu ao longo dos 35 anos sob domínio do poder militar com a participação 

de grandes setores empresariais no planejamento estratégico da economia e no processo 

de censura e repressão política. Na segunda seção, finda a ditadura, examinaremos as 

disputas político-ideológicas que marcaram a Assembleia Nacional Constituinte de 1988, 

e os seus desdobramentos e contradições no campo da cultura educacional até a aprovação 

da LDBEN, em 1996.  

Finalizando o capítulo, a terceira seção apresenta algumas considerações sobre o 

que ficou conhecido como consenso de Washington, a fim de que possamos apreender 

suas determinações para a expansão ideológica do neoliberalismo no Brasil e suas 

consequências no campo educacional. 

 

 

3.1. Contexto da crise institucional e a reforma educacional dos anos 1970 

 

A economia brasileira pós 1930 até a década de 1950 buscou associar os projetos 

dos setores econômicos dominantes ao despertar das classes médias para o consumo 

urbano. Nesse sentido, fomentou-se a aceleração do desenvolvimento científico e 

tecnológico a fim de atender a demanda por bens de capital (máquinas e equipamentos) e 
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de consumo (vestuário, utensílios, domésticos etc.). A área cultural também se viu 

atendida com o aumento da importação de produções cinematográficas, publicações de 

revistas e livros e a abertura de salas de cinema, de teatro, de concerto, museus, galerias 

de arte etc. Tal padrão se fez acompanhar de uma legislação trabalhista modernizada com 

a introdução de um salário mínimo como forma de fazer a renda valorizar sem mitigar o 

padrão de acumulação capitalista. 

Apesar dessas medidas, o alcance das reformas esteve praticamente restrito ao 

meio urbano e, de resto, a intervenção do Estado na economia nada mais fez do que 

manter, de um lado, o regime de exploração do trabalho e, de outro, continuar provendo 

o capital com subsídios públicos. A princípio a existência de um setor arcaico e outro 

moderno numa mesma sociedade sugeriria uma tensão permanente e crescente entre as 

classes produtoras e o mundo do trabalho. Todavia, a considerar especificamente o campo 

econômico, o arco de duas décadas sob o predomínio do populismo conciliador de Getúlio 

Vargas e de Juscelino Kubistchek, principalmente estes dois, o desenvolvimento 

brasileiro ocorreu sem maiores conflitos entre os setores industriais, os agroexportadores 

e a massa de trabalhadores urbanos. Não obstante, avaliando o período, Oliveira (2013) 

diz que é como se o país vivesse como um animal geneticamente modificado tendo nos 

meios urbanos centrais uma legislação alinhada aos interesses do empresariado com 

oferta de escolarização e qualificação para o trabalho, e, no meio rural a predominância 

do analfabetismo sob condições de acumulação pré-capitalista. Estas contradições não 

eram coincidências, processos aleatórios que simplesmente ocorriam. Elas tinham uma 

razão de ser e abarcavam desde a questão do abastecimento até a forma de expansão da 

rede de ensino. Era, portanto, uma decisão consciente dos setores dominantes60.  

Entre 1930 e 1970, houve uma expansão de oferta de matrículas nas escolas do 

ensino médio, fazendo com que estas saltassem de 155 mil para quatro milhões. No 

entanto, em termos percentuais, não houve alteração significativa na taxa de escolarização 

na faixa de idade entre 10 a 19 anos, estacionada na ordem de 18%. Na verdade, a taxa 

de alfabetização de indivíduos com mais de 15 anos de idade foi reduzida de 56% para 

33%. Traduzindo esses percentuais no contexto do crescimento demográfico e da pobreza 

em nosso país, o que houve foi que apesar do aumento da oferta de matrículas ela se deu 

no curso de quatro décadas, portanto, num ritmo muito lento, fator esse que favoreceu 

uma seleção social, marginalizando cerca de metade da população em idade escolar. Tal 

                                                 
60 Importante notar que processo similar ao descrito no meio rural ocorria também no meio urbano entre os 

trabalhadores informais, comum ainda nos dias de hoje. 
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situação acabaria contribuindo para o desconforto e o aumento das tensões no seio das 

camadas médias da sociedade, de resto alimentando a crise da demanda social pela 

educação. (ROMANELLI: 2017). 

No início da década de 1960, com a renúncia do presidente Jânio Quadros e a 

ascensão do seu vice, João Goulart, uma disputa aberta entre o projeto conservador-liberal 

e um projeto popular-reformista traria à tona  

Pela primeira vez, as ideologias e práticas burguesas, que eram acionadas no contexto 

dos partidos legalmente autorizados enfrentavam uma conjuntura de crise na qual 

atuavam como elementos poderosos, os grupos mais filiados a um reformismo 

popular. O Partido Comunista, ao qual sempre fora negada a legitimação, recuperava 

a força marcando a sua presença nas numerosas entidades de esquerda [...]” 

(ALBUQUERQUE, 1981, p. 634). 
 

Segue-se daí o acirramento das tensões populares e o aprofundamento da crise 

econômica e política, decorrendo dos enfrentamentos o Golpe Civil-Militar de 01 de abril 

de 1964. Para Albuquerque 

O êxito do “Movimento de 64”, conforme assinala Celso Lafer em seu Sistema 

Político Brasileiro, decorria da incapacidade de ajustar as práticas populistas à 

conjuntura do esgotamento do modelo político-econômico da substituição de 

importações. Isto fazia mais difícil manter o relativo equilíbrio entre as relações do 

Estado e a sociedade civil, manifestado claramente no conflito entre o fortalecimento 

do dirigismo estatal, sob a dominância de uma proposta nacionalista, ou a aceitação 

da hegemonia da iniciativa privada no direcionamento da economia 

(ALBUQUERQUE, 1981, p. 641). 

 

Antes de seguirmos adiante com o exame da conjuntura político-econômica do 

período que sucede o desenvolvimentismo programático de JK, e, dada a importância que 

teve inúmeros setores das camadas médias da sociedade no golpe de 1964 e na ditadura 

que se seguiu a ele, cabe um parêntese para algumas breves considerações sobre a 

segmentação da classe média em geral no Brasil pós 1930. 

Para o historiador Boris Fausto (2007), São Paulo e Rio de Janeiro concentravam 

a maior parte do segmento da chamada alta classe média formada por administradores de 

empresas, contadores, engenheiros, arquitetos e gente técnica especializada, além de 

advogados, jornalistas, tabeliões, militares graduados, além de burocratas situados nos 

altos escalões da hierarquia do Estado. No campo político o segmento era 

majoritariamente simpático ou mesmo exercia alguma militância ligada a União 

Democrática Nacional (UDN)61. Também nestas cidades, mas não apenas, um contingente 

semelhante de profissionais e técnicos compunham um segmento intermediário ou 

                                                 
61 Sobre a UDN ver acervo do CPDOC-FGV In http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-

tematico/uniao-democratica-nacional-udn 

http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/uniao-democratica-nacional-udn
http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/uniao-democratica-nacional-udn
http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/uniao-democratica-nacional-udn
http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/uniao-democratica-nacional-udn
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mesmo abaixo disso na classe média. Em sua grande maioria detinham uma formação 

empírica, com baixa escolaridade e, em regra, sem maiores recursos financeiros e poder 

de influência pessoal ou de família quer no mundo do trabalho quer no setor Estatal 

(municipal, estadual ou federal). Ocupavam posições intermediárias ou abaixo disso seja 

em empresas privadas seja na burocracia estatal, e embora fazendo parte da classe média 

em geral esse segmento, diferentemente da alta classe média, era adepta do Partido 

Trabalhista Brasileiro (PTB) ou do Partido Social Democrático (PSD), ambos associados 

à herança getulista, trabalhista e nacional-desenvolvimentista62. Para Boris Fausto, se 

tratava de uma espécie de “sindicalismo de classe média” (2007, p. 559), uma herança do 

getulismo, que seria acentuado pela intensa disputa com os adeptos da UDN e seus laços 

com as oligarquias agrárias nacionais. Em seguida, ao retomarmos o exame da conjuntura, 

veremos que apesar da sua segmentação, a classe média em geral esteve associada às 

frações burguesas comercial e industrial com o intuito de amenizar o esgarçamento do 

tecido social que se seguiu ao suicídio de Getúlio Vargas. 

Com efeito, desde 1954 a tensão social aumentara no meio operário com agitações 

de rua, propaganda e greves provocado pela dinamização da atividade sindical mediante 

a luta por melhores salários e condições de trabalho. Segundo Francisco de Oliveira, a 

meta estratégica de unificar as lutas dos trabalhadores, operários industriais, empregados 

do comércio, prestadores de serviço, funcionários públicos e agricultores em áreas 

críticas, fazia com que a situação alinhasse “em polos opostos, pela primeira vez desde 

muito tempo, os contendores até então mesclados num pacto de classes. A luta que se 

desencadeia e que passa ao primeiro plano político se dá no coração das relações de 

produção” (2013, p. 91). Tal contexto sócio-político serviria para que a UDN, a burguesia, 

amplos setores da classe média, religiosos e militares graduados das Forças Armadas 

divulgassem uma intensa contrapropaganda institucional visando alertar a população 

contra a ameaça revolucionária, a desordem e o caos social. Tendo Carlos Lacerda, 

jornalista e governador pela UDN do antigo Estado da Guanabara, o seu maior agitador, 

a direita brasileira agitava bandeiras do anticomunismo63, pelo liberalismo econômico, o 

conservadorismo nos costumes, a tradição moral e da fé cristã e do combate à corrupção. 

De modo consciente e programático, essas bandeiras traduziam o espírito da crescente 

                                                 
62 Sobre o PTB e o PSB ver acervo do CPDOC-FGV In 

http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/partido-trabalhista-brasileiro-ptb-1980 e 

http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/partido-social-democratico-psd-1945-1965. 
63 O comunismo sempre foi explorado no imaginário social pela Direita desde Lacerda, como inimigo da 

família e dos bons costumes. Assim, como na vertente conservadora atual do bolsonarismo. 

http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/partido-trabalhista-brasileiro-ptb-1980
http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/partido-trabalhista-brasileiro-ptb-1980
http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/partido-social-democratico-psd-1945-1965
http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/partido-social-democratico-psd-1945-1965
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classe média brasileira, de resto, principal instrumento social utilizado pela burguesia 

brasileira no bojo justamente do processo de conflagrações. Para Fausto 

Tais objetivos explicam, de resto, o emprego de táticas já consagradas em 1932 e 

1945: ação de propaganda junto a alta classe do Rio de Janeiro e de São Paulo, ação 

de persuasão golpista junto às Forças Armadas. Este contexto reforça o papel político 

do partido liberal – a UDN -, e permite a ascensão definitiva do mais importante 

agitador de direita do período 1930-1964: Carlos Lacerda, cujo discurso e estilo 

próprios (liberalismo tradicional, elitismo, ódio às massas) encontram ressonância nas 

tendências ideológicas da alta classe média (2007, p. 558). 

 

Conflagrações que podiam ser vistas em decorrência das relações de produção que 

resvalaram para o plano da luta sindical e luta política, em decorrência da desvalorização 

real do salário mínimo, o que não ocorria com a acumulação. Para Oliveira 

[...] é difícil não reconhecer que a diminuição de consumo de certos gêneros 

alimentícios ou o seu encarecimento – que é a mesma coisa – deteriorem o padrão de 

vida. Ocorrem situações em que o trabalhador renuncia ao consumo de certos gêneros 

alimentícios, em face de um salário que não cresce, para consumir os tipos de bens 

assinalados. Para isso, ele é forçado inclusive pelo fato de que assume compromissos 

de relativo longo prazo na compra dos bens duráveis – com o crediário – dos quais 

não se pode furtar, sob pena de ver-se desclassificado para o sistema de crédito, e no 

limite, ver ameaçado seu emprego (2013, p. 88). 

 

O desconforto em torno da desvalorização do salário mínimo e o aumento da 

miséria unia os mais diversos setores populares em torno da atividade sindical organizada, 

criando as condições reais e objetivas para uma tomada de consciência da classe 

trabalhadora e, decerto, causando arrepios na classe média em geral, mas, sobretudo, nos 

seus extratos socioeconômicos mais altos. Para Daniel Aarão Reis Filho (2014), o 

desconforto com as agitações da direita capitaneadas em grande parte pela UDN, o 

Comício popular do presidente João Goulart em 13 de março de 1964, defronte à Central 

do Brasil e ao Ministério da Guerra, a crise da Marinha com membros da Associação de 

Marinheiros e Fuzileiros Navais (AMFNB) sugeria que o dispositivo militar começava a 

ruir e o país entrava num caos sem fim. O golpe64 de Estado, perpetrado por banqueiros, 

industriais, empresários, políticos e generais em 1° de abril de 1964, a saída do presidente 

Jango para o sul do país e de lá para o exílio em Montevidéu, deixaria o movimento 

progressista e popular desarticulado, principalmente no que viria em seguida. A 

impossibilidade em conciliar interesses nacionalistas e populistas com os interesses da 

burguesia mostraria o descompasso entre a ideologia/poder político e a expectativa 

                                                 
64 Como amplarmente divulgado em extensa literatura e nos arquivos da Ditadura, assim, como na mídia, 

o Golpe teve influência dos EUA no que a proximidade da Quinta Frota na América do Sul é a mais 

exemplar evidência, sem falar nos movimentos diplomáticos até a consumação do Golpe e durante à 

ditadura. 
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burguesa de impor um modelo econômico liberal. O espectro do populismo havia sido 

enterrado por seus coveiros. Conforme Reis Filho 

As direitas saudaram nas ruas a vitória imprevista. Uma grandiosa Marcha da Família 

com Deus pela Liberdade, com centenas de milhares de pessoas, no Rio de Janeiro, 

em 02 de abril de 1964, comemorou o sucesso do golpe e festejou a derrocada de 

Jango e das forças favoráveis à reforma e ao projeto nacional-estatista popular (2014, 

p. 46). 

 

O golpe de 1964 impactou diretamente a sociedade com a edição do Ato 

Institucional n° 1 (AI-1), em 09 de abril, pelo Comando Supremo da Revolução. Na 

prática o comando militar se auto outorgava poderes subordinando a partir daí todo o 

ordenamento jurídico a este ato, incluindo aí a Constituição de 194565. Em suma, o AI-1 

suspendia por seis meses as garantias constitucionais da vitaliciedade e da estabilidade 

dos servidores públicos, indicava o Colégio Eleitoral que daria ao General Humberto 

Castelo Branco poderes presidenciais com poderes para cassar mandatos legislativos e 

direitos políticos (REIS FILHO, 2014)66. 

E foi neste contexto que é de se imaginar que a educação não passaria incólume. 

Ainda no Governo Castelo Branco foi editada a Lei n° 4.464/1964 que regulou a 

participação estudantil, e a União Nacional dos Estudantes (UNE) teve suas atividades 

suspensas no decreto n° 57.634/1966. Através do decreto n° 53/1966 e o decreto n° 

252/1967 houve a restruturação das universidades federais e a modificação da 

representação estudantil (SHIROMA; MORAES, 2011). O decreto-lei n° 228/1967 

determinava nas formas da legislação como que os reitores e os diretores enquadrariam o 

movimento estudantil. Todo este processo culmina na Constituição outorgada de 1967, 

sem definir o percentual mínimo para o custeio e o investimento em educação. Com a 

edição do Ato Institucional n° 5 (AI-5) pelo General Artur da Costa e Silva, o 

intervencionismo do Estado na vida social brasileira aumentou, bem como cresceu no 

meio militar a difusão de se alcançar resultados positivos mais rapidamente mediante o 

tecnocratismo.  Na esfera educacional editou-se a lei n° 5.540/1968, que normatizava a 

organização e o funcionamento do ensino superior, e o decreto-lei n° 477/1969 proibindo 

qualquer manifestação política nas universidades, seja ela vindo de quem seja, docentes, 

discentes e corpo administrativo das escolas. Além dessas, já nos anos 1970, no governo 

do general Emílio Garrastazu Médici, com o endurecimento das liberdades individuais e 

                                                 
65 Cabe observar que o Ato teve o apoio de renomados juristas conservadores, deixando evidente a suposta 

legitimidade que ele pretendia encarnar. 
66  Dentre os principais direitos políticos cassados, forçando ao exílio, estão os de Luis Carlos Prestes, de 

Miguel Arraes e de Leonel Brizola. 
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dos direitos políticos, e de outro lado, sob o otimismo e o ufanismo do milagre econômico, 

regulamentou-se a Lei n° 5.370/1970 criando o Movimento Brasileiro de Alfabetização 

(MOBRAL). 

Conforme consenso de pesquisadores da história da educação, as duas leis centrais 

para o período foram as reformas de 1968 e 1971 que foram entronizadas segundo 

recomendações dos Acordos MEC-USAID67, que visavam atender naquele momento a 

crise da demanda social da educação, sobretudo advinda das necessidades de ascensão 

demográfica e econômica da classe média (ou o receio de sua proletarização e 

pauperização) através de programas de formação de quadros docentes e administrativos, 

assim, como assessoria financeira e técnica, e racionalização e restruturação de órgãos, 

principalmente quando os caminhos de ascensão social das classes médias foi resvalando 

cada vez mais da dificuldade de acumulação, poupança através de pequenos 

empreendimentos para a ocupação de cargos técnicos, médio e alto escalão das empresas 

multinacionais, assim, como às funções da máquina do Estado que cresciam com a 

expansão da infraestrutura e dos serviços em escala nacional acompanhando o processo 

intenso de industrialização e urbanização. (ROMANELLI, 2017, p. 212). 

Sobre a Lei 5.540 de 28 de novembro de 1968, a mesma eliminou a cátedra, 

considerado o alicerce do pensamento conservador das universidades, introduziu o 

regime de dedicação integral e exclusiva dos professores e ainda criou a estrutura 

funcional em departamentos. O curso de graduação ficou dividido em ciclo básico e 

profissional, estabelecendo-se o sistema de créditos por disciplinas de periodicidade 

semestral e o vestibular eliminatório. Também foi implementada a visão de 

indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão. Entretanto, com a edição do 

AI-5 e o endurecimento do regime, a Universidade além de ser reformada em sua 

estrutura, foi atropelada em sua “moral”, tendo que assistir à morte e ao exílio de muito 

de seus intelectuais, a aposentadorias compulsórias de docentes, assim, como a violência 

em seu campus e no movimento estudantil que teve seu maior revés com a prisão ainda 

em 1968 de milhares de estudantes no Congresso da UNE em Ibiúna-SP. 

Com um governo de viés positivista, autoritário e tecnocrático, a filosofia da 

educação era estritamente uma visão funcionalista com base na racionalização ou de uma 

                                                 
67 United States Agency for International Development (USAID), ou Agência dos Estados Unidos para o 

Desenvolvimento Internacional visava desenvolver programas de assistência financeira e assessoria técnica 

junto aos órgãos, autoridades e instituições educacionais. Nesse sentido, foram assinados junto ao MEC, 

acordos entre 1964 e 1968, alguns com vigência até 1971. (ROMANELLI, 2017) 
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teoria do capital humano para o trabalho (FRIGOTTO, 2006, p. 16). Nesse sentido, em 

1970, fora criado o CENAFOR (Centro Nacional de Aperfeiçoamento de Pessoal para 

formação profissional) destinado como o nome sugere à formação de quadros 

profissionais como docentes, instrutores e técnicos em treinamento.  

Em 1971, foi a vez da nova lei de Diretrizes básicas da Educação (LDBEN) que 

veio para reforçar e estruturar na educação à visão funcionalista e economicista do que já 

vigorava na burocracia de Estado. Dizia o seu artigo 5º. 

Art. 5º  

§ 1º Observadas as normas de cada sistema de ensino, o currículo pleno terá uma parte 

de educação geral e outra de formação especial, sendo organizado de modo que:   

a) no ensino de primeiro grau, a parte de educação geral seja exclusiva nas séries 

iniciais e predominantes nas finais; 

b) no ensino de segundo grau, predomine a parte de formação especial 

 

Sobre o que se refere ao currículo: 

§ 2º A parte de formação especial de currículo:   

 

a) terá o objetivo de sondagem de aptidões e iniciação para o trabalho, no ensino 

de 1º grau, e de habilitação profissional, no ensino de 2º grau; 

b) será fixada, quando se destina a iniciação e habilitação profissional, em 

consonância com as necessidades do mercado de trabalho local ou regional, à vista de 

levantamentos periodicamente renovados.68 

 

Em síntese, a lei 5.692/71 que fora reflexo do estudo de um Grupo de Trabalho69 

na gestão do Ministro Jarbas Passarinho, estruturou os ensinos primário e secundário para 

o que seria hoje, respectivamente o ensino de 1º grau e ensino de 2º grau, passando o 

primeiro de 4 para 8 anos e o segundo de 7 para 3 anos. Na verdade, o que ocorreu foi a 

junção do que seria o ginasial (5º, 6º, 7º e 8º)70  na sequência dos primeiros 4 anos do 1º 

grau.  Sobre o conteúdo, haviam duas partes: um currículo mínimo obrigatório deliberado 

pelo CFE (Conselho Federal de Educação) e um currículo complementar e diversificado 

definido pelos Conselhos Estaduais de Educação. 

De outra forma, além do ensino médio com visão propedêutica que visava tão 

somente o acesso ao ensino superior, procurou-se fomentar uma estrutura de 2º grau mais 

alinhado à expectativa e a seletividade do vestibular de acesso ao ensino superior, 

incorporando-se também ao ensino médio o ensino médio profissionalizante que visava 

                                                 
68Disponível em https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1970-1979/lei-5692-11-agosto-1971-357752-

publicacao original-1-pl.html. Acesso em 29 de abril de 2019. 
69 Decreto nº 66.660 de 20 de maio de 1970. Iniciado em junho e concluído dentro do prazo em 14 de agosto 

do mesmo ano. 
70 Tal junção já era defendido nos relatórios e acordo MEC-USAID. Dentro de uma ótica de formação de 

mão de obra barata considerando o papel periférico do Brasil no contexto mundial do capitalismo. 

https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1970-1979/lei-5692-11-agosto-1971-357752-publicacao%20original-1-pl.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1970-1979/lei-5692-11-agosto-1971-357752-publicacao%20original-1-pl.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1970-1979/lei-5692-11-agosto-1971-357752-publicacao%20original-1-pl.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1970-1979/lei-5692-11-agosto-1971-357752-publicacao%20original-1-pl.html
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a formação para o trabalho. A explosão de escolas técnicas neste contexto reproduz 

claramente esta estratégia do governo. Como nota Cunha, o fenômeno da cefetização das 

escolas técnicas71. 

O decreto-lei n.547, de 18 de abril de 1969 autorizou a organização e o funcionamento 

de cursos profissionais superiores de curta duração em escolas técnicas federais, 

dispensando a cobertura institucional das escolas de engenharia (CUNHA, 2005, p. 

208). 

 

Ainda sobre a LDBEN de 1971, foi decidido pela obrigatoriedade das disciplinas 

de Educação Moral e Cívica, Educação Física, Educação Artística e Programas de Saúde 

nos currículos plenos dos estabelecimentos de ensino. 

Conforme estudo de Otaíza sobre a reforma (ROMANELLI, 2017), esta posição 

longe de ser apenas tática, serviu-se de estratégia de Estado, pois, como as classes médias 

urbanas e classes baixas, populares e até o proletariado viam no acesso ao curso superior 

a forma de ascensão social, foi-se criando uma forma de selecionar os mais capazes, 

provavelmente vindos de berço, e de conter grande parte da massa e a demanda social de 

educação no ensino de 2º grau dentro de uma formação que pudesse exercer o mercado 

de trabalho e garantir sua sobrevivência e ascensão. Isto serviria para acalmar o ânimo da 

classe média (ROMANELLI, 2017), já que havia uma concentração grande do capital 

internacional e nacional, e os meios de ascensão da classe média (serem pequenos 

proprietários, empresários, empregos em pequenas firmas) estavam se tornando cada vez 

mais estreitos, sendo a expectativa agora voltada para os postos de médios e altos 

funcionários de empresas multinacionais, que foram se instalando mais fortemente no 

governo  JK, e para os postos de funcionários públicos, já que os postos na máquina 

pública haviam se expandido. A bem da verdade, o mercado havia se tornado mais 

complexo. Exigia-se qualificação que somente o ensino médio profissionalizante e ou 

superior poderiam alcançar. A educação que já era visto como degrau de ascensão social 

na luta dos pioneiros na década de 30, agora era ainda mais sensível por haver um cenário 

mais competitivo e exigente. 

Este pôr teleológico que se materializou na Reforma de 1971 tinha um endereço 

certo no projeto de desenvolvimento do Governo Médici, já que agora a educação não 

                                                 
71 Em 1965 foram abertos cursos de engenharia de operação na PUC/RJ, na PUC/SP e na PUC/MG, e no 

Instituto Nacional de Telecomunicações em Santa Rita do Sapucaí (MG) com 3 mil alunos” [..] “A 

Fundação Ford doou equipamentos e forneceu assistência técnica, propiciando a vinda de professores da 

Universidade Estadual de Oklahoma (EUA). Em 1966, começaram a funcionar os cursos de engenharia de 

operação, nas especialidades mecânica e eletrônica que, em 1969, diplomaram a primeira turma na Escola 

Técnica Federal do Rio de Janeiro (CUNHA: 2005, 208). 
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estava sendo alvo de lutas ideológicas de católicos e pioneiros, em defesa da escola 

pública e laica, ou entre privatistas e publicistas (SHIROMA; MORAES, 2011), pois, 

essas eram questões, em primeira instância, no momento, pacificadas. Até mesmo porque 

havia repressão pela máquina censora do Estado. Era uma vitória dentro do projeto de 

avanço dos valores burgueses e do industrialismo que se revigorava depois da crise 

política e econômica na década de 60, e que no Governo Médici foi superada pelo milagre 

econômico. Como afirma: 

Os partidários da escola pública estavam desarticulados ou haviam sido cooptados 

pela reforma, e os interesses privados foram plenamente atendidos. A nova lei 

assegurava o espaço para o ensino religioso e ampliava o princípio privatizante, 

garantindo amparo técnico e financeiro à iniciativa privada. (SHIROMA; MORAES: 

2011, 33). 

 

Não é por acaso que este projeto que tinha como lema“ escola média é a escola de 

todos”, visava à busca da democratização não por interesses de promoção e formação 

humana, mas, como uma estratégia de refluir em limites ainda mais estreitos o acesso 

controlado ao ensino superior, e promover o consenso e a promoção de emprego com a 

conclusão do ensino médio. A lei tinha um caráter sobretudo profissionalizante que era a 

tônica de um pensamento liberal-conservador, isto é, a formação do cidadão com valores 

morais afeito as instituições tradicionais (família, trabalho e propriedade) e liberais na 

economia, porque vê ascensão em seu processo de ocupação e emprego pela educação, 

ao mesmo tempo em que desestimula tensões sociais que vinham se agudizando na década 

de 60. Mais uma vez, é um projeto de modernização controlada. 

 

 

3.2. A Constituição Cidadã e a LDBEN 

 

Após 1979, o Brasil entrou em um período de transição democrática culminando 

na revogação dos atos institucionais e de todo o entulho autoritário. A partir deste ano até 

1985 foi um período que ficou conhecido como a ‘transição lenta gradual e segura’ 

pensada pelo General-Presidente Ernesto Geisel (1974 -1979) e pelo seu ministro-chefe 

da Casa Civil General Golbery do Couto e Silva. Não por acaso, o ano de 1979 também 

foi marcado pelas greves históricas do ABC Paulista e com toda uma pressão dos 

movimentos sociais pelo retorno do Estado democrático assim como pelo 

restabelecimento pleno dos direitos políticos e das liberdades individuais. 
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Também é de se recordar que o Brasil vivia o fim do Milagre Econômico tendo 

como herança uma crise econômica que tinha reflexos na inflação e que criava grande 

desconforto nas classes médias e na população agravado por uma crise fiscal do próprio 

Estado desencadeado pelo endividamento externo nos últimos governos militares.  Nesse 

período de transição o general Geisel escolheu como último Presidente militar o general 

João Baptista Figueiredo (1979 -1985) que havia sido chefe do SNI (Serviço Nacional de 

Informações) do Governo Geisel para concluir o processo de distensão proposta por 

Geisel e Golbery, embora este mesmo processo não tenha sido aceito pelas facções de 

extrema direita e ultraconservadoras do regime72. Ao fim da transição, de qualquer modo, 

havia a necessidade de refundação da República. E a convocação de uma Constituinte 

soberana eleita sob voto popular pacificaria e abriria o ciclo da Nova República. Por sua 

vez, as disputas saíram dos porões da ditadura e da edição autocrática de ‘atos 

institucionais’ para as lutas no campo institucional na arena da Constituinte. Não à toa, 

Partidos de sustentação da ditadura como a ARENA e o PDS se pulverizaram em outros 

partidos, sobretudo, consolidando-se mais fortemente no PFL e até no PMDB, como era 

o caso do então Presidente José Sarney. Estaremos nesta seção analisando este período e 

o seu impacto nas disputas sobre a cultura educacional. 

Desde a década de 1960 que as forças moderadas, entre elas, o PCB e o MDB que 

faziam oposição à ditadura no campo institucional defendiam uma Constituinte como 

forma de refundar a República tão logo fosse possível. Pois bem, tão logo houve a 

distensão lenta, gradativa e segura e à sua materialização com a implementação do pacote 

de abril, da proposta de anistia em 1979 e a retomada do instituto do habeas corpus, do 

funcionamento regular dos tribunais, do pluralismo partidário e sindical, e das liberdades 

de associação e dos movimentos sociais - vide as greves históricas do ABC e o retorno 

das exilados - (REIS FILHO, 2014, p. 150), sem esquecer que o aparelho repressivo ainda 

não tenha sido desarmado, o fato é que este período de transição em que ainda não se 

tinha plenamente a democracia, mas, também, não se vivia plenamente uma ditadura, é 

que se desenrolou até 1985 quando da eleição indireta da chapa de Tancredo Neves e José 

Sarney, tendo este último vindo a assumir por conta da doença e da morte de Tancredo. 

Após a eleição indireta do Colégio eleitoral é que se retomou a tese da 

Constituinte. Um ano após o governo de Sarney e após a execução do Plano Cruzado que 

congelava salários e itens básicos de consumo, houve em novembro de 1986 eleições para 

                                                 
72 O Atentado à Bomba no Riocentro em 30 de abril de 1981, no show em comemoração ao dia do Trabalho 

e o atentado com carta-bomba a sede da OAB são exemplares disto. 



 

77 

 

Classificado como Público 

o Congresso Constituinte73 bicameral para os trabalhos da nova constituição. O PMDB 

(Partido do Movimento Democrático Brasileiro) sagrou-se vencedor com 260 deputados, 

sendo que o PFL (Partido da Frente Liberal) elegeu uma bancada de 118 deputados. 

Juntos, tais Partidos da Aliança Democrática tinham a maioria da nova Constituinte o que 

seria importante na correlação de forças uma vez que a formação de uma nova 

Constituição viraria um campo aberto de batalha entre as forças conservadoras e as forças 

progressistas. 

Os trabalhos foram iniciados em 01 de fevereiro de 1987 e sendo aprovado o 

regimento que dava conta de uma engenharia estruturada de forma descentralizada, que 

seria realizada por comissões. Haveria 8 comissões temáticas e 24 subtemáticas. Essas 

serviriam de filtro e desenvolvimento das matérias até chegarem à comissão de 

sistematização que faria uma primeira versão do projeto para votação em dois turnos. 

Toda esta engenharia fora articulada pela liderança do PMDB, Mário Covas. A ideia era 

que as matérias fossem afunilando, primeiro as matérias eram fomentadas pelas 

comissões subtemáticas, e à medida que eram aprovadas nas comissões temáticas, iriam 

para a Comissão de sistematização para elaboração do projeto. Pois, 

Foi necessário, preliminarmente, aprovar um regimento interno que regeria os 

trabalhos dos constituintes. A cacofonia de vozes e interesses que se 

evidenciou deu um primeiro indício de que nada ali seria fácil. Aprovado o 

regimento, depois de um mês de longos debates, estabeleceu-se uma 

metodologia descentralizada: as discussões começariam por comissões – oito 

temáticas e 24 subtemáticas – cujas conclusões seriam posteriormente 

remetidas para uma grande comissão de sistematização, que prepararia um 

primeiro projeto para discussão e votação pelo plenário, em dois turnos (REIS 

FILHO, 2014, p. 153). 

 

Antes mesmo da Constituinte de fato, a disputa de posições iniciava. Foi 

justamente neste processo de transição e de abertura política que por meio de diversos 

pontos e contribuições de associações científicas e sindicais de âmbito educacional como 

ANPED, ANDES, CNTE (SHIROMA; MORAES: 2011, 42) assim como intervenções 

em revistas como a Revista Educação e Sociedade, a Revista da ANDE e os Cadernos do 

CEDES é que se firmou alguns consensos que serviram de fomento ao texto 

constitucional. Entre eles: a melhoria de qualidade de ensino com a permanência do aluno 

na escola, e por conseguinte, a redução da evasão e a distorção entre idade – série, o 

fornecimento contínuo da merenda escolar e do material didático, assim como o 

                                                 
73 Sendo que votaram 69 milhões de eleitores para sufragar 489 deputados, 72 senadores totalizando 561 

parlamentares. 
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aparelhamento escolar e a remuneração docente.  No que se refere à organização escolar, 

havia também a defesa da democratização da gestão com o voto secreto e direto para 

dirigentes das instituições de ensino e a constituição de comissões municipais e estaduais 

autônomas, e ainda, a bandeira da descentralização administrativa e pedagógica. Outro 

ponto que é primordial pois mantém todas essas premissas se refere ao financiamento da 

educação com a defesa da exclusividade das verbas públicas e o aumento dos recursos 

públicos para investimento e a obrigatoriedade do Estado no fomento de ensino de 0 a 17 

anos. 

Pois, de posse deste consenso, era preciso defensores do projeto educacional no 

Congresso. Um de seus mais proeminentes foi o educador Florestan Fernandes que foi 

signatário do Manifesto de 1932 na esteira da disputa entre as escolas confessionais e a 

escola laica, pública, gratuita e de qualidade se viu novamente na arena da disputa pela 

Constituinte. Convidado pelo líder do Partido dos Trabalhadores, Luis Inácio Lula da 

Silva para concorrer pelo PT ao Congresso Constituinte, mesmo enfermo, conseguiu êxito 

na campanha e foi um militante da escola pública participando como titular da comissão 

temática de Educação, Esporte e Lazer.  

Conforme sua emenda 800019-1, para o texto do anteprojeto, percebemos como 

que entendia a educação: 

Art 12 - Educação, direito fundamental, universal e inalienável, é dever do 

Estado e será promovida. visando ao desenvolvimento pleno da personalidade 

humana, a aquisição de aptidões para o trabalho, a formação de uma 

consciência social crítica e a preparação para a vida em uma sociedade 

democrática74 

 

Já na Carta constitucional o artigo 205 foi bem mais abrandado, no que se refere 

à consciência crítica. 

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 

promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho75. 

 

O que não quer dizer que do outro lado, não houvesse resistência. Era sobre a 

hegemonia do processo educacional que estava em jogo. As emendas que chegavam ao 

anteprojeto do texto constitucional na Comissão de educação que durou apenas 2 meses 

                                                 
74 Disponível em https://www.camara.leg.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-

201.pdf. Pág.002. Acesso em 27 de outubro de 2019. 
75 Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em 27 de 

outubro de 2019. 

https://www.camara.leg.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-201.pdf
https://www.camara.leg.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-201.pdf
https://www.camara.leg.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-201.pdf
https://www.camara.leg.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-201.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
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e meio, mostram que as lutas foram intensas em torno de um consenso de projeto76. 

Mostram muito bem a cacofonia de vozes, muitas delas, conservadoras de cunho cristão 

e aterrada em valores morais que se escudavam na família: entre elas, a justificativa da 

emenda 800004.2 do Deputado Constituinte, e também pastor evangélico da Assembleia 

de Deus, Eliel Rodrigues do PMDB-PA: 

A existência dos valores morais, religiosos e culturais, de qualquer povo, é uma 

realidade histórica e transcendental. A extinção violenta desses valores como enseja 

a redação atual do § 1º do art 23, do anteprojeto elaborado pela Comissão da Família, 

da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da Comunicação, causará 

fortes os seus enormes prejuízos à coletividade. Uma nação só é verdadeiramente farte 

quando são valores morais, éticos e espirituais. As civilizações têm desaparecido, não 

por falta de cultura, mas pela decadência dos supracitados valores77. 

 

E segue: 

Por outro, vivendo-se numa sociedade já bastante influenciada por tendências 

materialistas, que trazem consequências prejudiciais à formação integral do caráter e 

da personalidade humanas, não há de descurar-se o cuidado com o ensino dos 

princípios cristãos, paralelamente ao ensino cultural de nossa infância e juventude, de 

modo a que disponhamos de uma sociedade também voltada para os valores morais e 

espirituais, tão necessários ao bem de nosso país e do mundo em que vivemos78. 

 

Há também emendas no sentido de associar o direito à educação à renda, em 

benefício das escolas particulares e em detrimento da escola pública. Como na emenda 

800077-8 do Constituinte, advogado Raul Ferraz do PMDB-BA. 

Artigo A educação é um direito de todos e um dever do Estado, e será gratuita ou 

remunerada, quer nos estabelecimentos públicos, quer nos particulares, considerando-

se somente a condição econômica do aluno ou de sua família. Parágrafo 1º - A 

condição de isento do Imposto de Renda, tal qual previsto no caput é suficiente para 

a livre matrícula do aluno em qualquer estabelecimento de ensino, de qualquer nível. 

Parágrafo 2º - Respeitado o disposto no parágrafo anterior a lei estabelecerá formas 

de remuneração do ensino segundo a possibilidade de cada um, remuneração que será 

devida tanto nos estabelecimentos particulares, como nos públicos. Parágrafo 3º - Os 

estabelecimentos particulares de ensino serão reembolsados pelo poder público no 

equivalente às anuidades de alunos matriculados e isentos do pagamento79. 

 

Mesmo com o rearranjo e o contra-ataque do Centrão80 e das forças conservadoras, 

que tinham rescaldo nas influências e nas raízes ainda remanescentes dos militares da 

                                                 
76  Os trabalhos iniciaram em 01 de abril de 1988 e terminaram em 14 de junho do mesmo ano. 2 meses de 

início dos trabalhos, e ainda há entrada de um projeto substitutivo com a leitura do mesmo em 9/6/1987, 

que ainda sim fora rejeitado e só aprovado em 14 de junho com a aprovação de diversas emendas. 
77 Disponível em https://www.camara.leg.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-201.pdf. 

Pág.003. Acesso em 27 de outubro de 2019. 
78 Disponível em https://www.camara.leg.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-

201.pdf. Pág.003. Acesso em 27 de outubro de 2019. 
79 Disponível em https://www.camara.leg.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-

201.pdf. Pág.021. Acesso em 27 de outubro de 2019. 
80  Autodenominado de Centro Democrático, reunia 290 deputados, provenientes do PMDB (quase metade 

da bancada), do PFL, do PDS, do PTB, do PL, do PDC e mesmo alguns poucos do PDT. (REIS FILHO: 

https://www.camara.leg.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-201.pdf
https://www.camara.leg.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-201.pdf
https://www.camara.leg.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-201.pdf
https://www.camara.leg.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-201.pdf
https://www.camara.leg.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-201.pdf
https://www.camara.leg.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-201.pdf
https://www.camara.leg.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-201.pdf
https://www.camara.leg.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-201.pdf
https://www.camara.leg.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-201.pdf
https://www.camara.leg.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-201.pdf
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ditadura civil-militar, conseguiu-se mesmo assim garantir a educação como direito social, 

um avanço se comparado a Constituição biônica de 1967 outorgada por Castelo Branco. 

Para o êxito, Florestan recorria à tribuna, a produção de emendas81, às alianças com 

aliados nos bastidores do Congresso, inclusive com simpatizantes da causa da escola 

pública em outros Partidos e aos novos dispositivos de democracia participativa como 

emendas de iniciativa popular82. O fato é que todo aquele consenso firmado entre as 

décadas de 30 e que foram ganhando corpo nas décadas de 70 e 80 foi absorvido quase 

que na íntegra no texto constitucional83, muito fruto daquelas contribuições de Revistas e 

Instituições que ficaram consubstanciadas no que fora elaborado na Carta de Goiânia em 

1986 na CBE (Confederação Brasileira de Educação). O próprio artigo 6 da Carta resume 

isto: 

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, 

o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à 

infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição84.  

 

Como normalmente ocorre, a cada mudança e momento histórico recorre-se a 

iguais necessidades de mudanças nas leis de modo a refletir os anseios e novos tempos 

da sociedade. Com o processo de redemocratização e a promulgação da Constituição de 

1988, viu-se, portanto, a necessidade de sanear os projetos e as diretrizes da educação de 

qualquer entulho autoritário da ditadura civil-militar, ao passo que também, com a queda 

do Muro de Berlim e do socialismo real da URSS tinha-se no contexto de mundo a 

hegemonia das políticas neoliberais. E a Lei de Diretrizes Básicas da Educação que 

começou na Comissão daquele Congresso Constituinte teve um Grupo de Trabalho 

presidido pelo Deputado Florestan Fernandes, e como relator Jorge Hage do PMDB-BA. 

Porém, a mesma só foi de fato aprovada no Governo Fernando Henrique em 1996, 

                                                 
2014, 159). Estas forças se articularam e conseguiram reverter a metodologia dos trabalhos, queriam 

discutir mais a fundo projetos de iniciativa popular e as teses nacional-estatistas. Eles se preocupavam 

sobretudo com direitos trabalhistas, reforma agrária e organização do sistema financeiro. Inclusive, 

conseguiram a renúncia do então líder da maioria, o Deputado Mário Covas, que era da ala mais progressista 

do PMDB. Esta e outras disputas levaram a cisão e saída do grupo mais progressista do então PMDB e a 

fundação do PSDB. (REIS FILHO, 2014, p. 160). 
81  Foi um dos constituintes da Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e 

Tecnologia e da Comunicação que mais emendou o texto. Foram diversas emendas conforme relatório no 

sitio da Câmara. “FLORESTAN FERNANDES - 18, 20 a 25,27 a 38, 788 a 790. FLORESTAN 

FERNANDESE OUTROS -19”. Disponível em 

https://www.camara.leg.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-201.pdf. Pág.002. acesso 

em 27 de outubro de 2019. 
82 Apresentaram-se milhares de emendas: 20.791, das quais 122 de iniciativa popular que eram 

encaminhadas por um determinado conjunto de cidadãos e de entidades de representação reunindo cerca de 

12 milhões de assinaturas. (REIS FILHO: 2014, 157). 
83 Embora tenha sido desvirtuado no texto da LDB de 1996. 
84 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm 

https://www.camara.leg.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-201.pdf
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conhecida como Lei Darcy Ribeiro. Não foi tão diferente das disputas da primeira lei de 

Diretrizes de 1961, a qual falaremos na próxima seção, esta também perdurou de 1988 a 

199685, isto é, 8 anos entre idas e vindas da Comissão de Educação ao Plenário, e só foi 

aprovada usando-se do mesmo expediente, um projeto substitutivo capitaneado pelo 

então Senador Darcy Ribeiro. Isto dá a tônica das disputas e tensões em jogo dos rumos 

da educação do país. Terminado os trabalhos em junho de 1990, o texto foi aprovado na 

Comissão de Educação, Cultura e Desporto da Câmara dos Deputados, porém, ele foi 

transformado em substitutivo pelo relator que deu nome ao mesmo, substitutivo Jorge 

Hage, dando prosseguimento na tramitação pela Casa. É bem certo que o mesmo foi 

desfigurado tanto na forma (quantidade de capítulos, artigos) quanto no conteúdo que foi 

elaborado com a contribuição de inúmeros e renomados educadores, entre eles, o 

educador Demerval Saviani. 

O fato é que o substitutivo Jorge Hage aprovado em 1990 na Comissão de Justiça, 

vai à discussão no plenário da Câmara, porém retorna às comissões. Neste interim, em 

maio de 1992 entra em discussão na Comissão de Educação do Senado o projeto do 

Senador Darcy Ribeiro que, no entanto, é provisoriamente arquivado na Comissão de 

Educação do Senado. Após a aprovação do projeto fruto dos trabalhos da comissão da 

LDB vindo da Câmara (Lei 1.258-A/88) ele tramita no Senado como projeto de lei 

complementar tendo como relator o senador Cid Saboia, e é aprovado na Comissão de 

Educação do Senado em 30 de novembro de 1994, sendo chamado de substitutivo nº 250. 

Porém, em seguida, o mesmo foi considerado inconstitucional pela Casa, sobretudo pela 

contribuição do então senador Darcy Ribeiro, onde é aprovado o substitutivo Darcy 

Ribeiro no plenário do Senado em fevereiro de 1996.  

A lei fica então estabelecida: 

A educação básica foi dividida em três níveis de escolarização: a educação infantil – 

a primeira etapa do processo de escolarização, oferecida nas creches (para crianças de 

até três anos de idade) e nas pré-escolas (para crianças de quatro a seis anos), o ensino 

fundamental – que corresponde à segunda etapa e terá duração mínima de oito anos 

sendo obrigatória e gratuita nas escolas públicas; ensino médio – etapa final da 

educação básica que terá duração mínima de três anos (NETO, 2015, p. 216). 

 

A aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional em 1996 constitui-se 

em um marco fundamental para a compreensão da reforma implementada pelo 

Ministério da Educação no ensino médio brasileiro. A principal peculiaridade é a 

separação da educação profissional do ensino regular (NETO, 2015, p. 218). 

 

                                                 
85 Lei começou a ser tramitada na Câmara Federal como Lei 1.258-A/88. 
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A nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação 9.394/1996 vem no bojo da 

hegemonia da ideologia neoliberal, no Governo Fernando Henrique Cardoso, e a despeito 

de haver alguns avanços em sua estrutura formal de lei, ocorre na prática um 

descolamento, como observa Neto: 

Observa-se, desse modo, que as propostas governamentais inspirada no modelo 

educacional neoliberal visam impor rigorosas exigências ao sistema público de 

ensino, sem, no entanto, realizar os investimentos necessários para que o mesmo possa 

responder à altura a tais cobranças. Já em relação ao ensino privado, ao invés de impor 

as mesmas regulamentações e exigências, deixa-o com total autonomia para se 

gerenciar, sem nenhum tipo de fiscalização mais rigorosa, e, ainda realiza altos 

investimentos, por meio de subvenções e concessão de bolsas de estudos (NETO, 

2015, p. 215). 

 

Portanto, as propostas governamentais pretendem com isso evidenciar as carências 

das instituições de ensino público e incutir na opinião pública a necessidade de 

privatização das mesmas pela sua inoperância e pelas despesas geradas com sua 

manutenção (NETO, 2015, p. 215). 

 

Em síntese, o que podemos concluir é que de fato, embora com vitórias na 

temática Educação, a despeito da maioria centrista e conservadora, se não houve grandes 

avanços no texto constitucional, tão logo aprovada a Constituição cidadã houve a 

discussão da LDBEN em que por manobras regimentais do projeto elaborado por 

Demerval Saviani e apresentado pelo deputado Octávio Elísio (PMDB), foi aprovado um 

substitutivo que alargou a interpretação da letra da lei. Pois, para a LDB que tramitava 

quase que simultaneamente no Congresso, o alargamento do tempo em que o projeto foi 

deliberadamente retardado, e devido a nova correlação de forças na década de 90, 

principalmente com ascenso das políticas neoliberais no Governo Fernando Henrique, 

houve um revés no que se refere à deturpação daquele consenso da carta de Goiânia. 

Voltaremos a isso na próxima seção. 

Como observa as pesquisadoras Shiroma, Moraes e Evangelista, notou-se que 

conceitos caros àquele consenso foram manipulados e rearticulados a uma nova matriz 

de entendimento, onde, 

Em suma, o consenso construído nos anos 1980 serviu de alicerce para os 

novos consensos dos anos 1990. Apropriação operada não era suficiente aos 

desígnios governamentais. Tornava-se imprescindível ressignificá-las: 

capacitação de professores foi traduzida como profissionalização; participação 

da sociedade civil como articulação com empresários e ONGS; 

descentralização como desconcertação da responsabilidade do Estado; 

autonomia como liberdade de captação de recursos; igualdade como equidade; 

cidadania crítica como cidadania produtiva; formação do cidadão como 

atendimento ao cliente; melhoria da qualidade como adequação ao mercado, e 

finalmente, o aluno foi transformado em consumidor.” (SHIROMA; 

MORAES, 2011, p. 44) 
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Era a cultura educacional, agora, na contracorrente e seguindo os rumos da 

ideologia neoliberal. Se a Constituição de 1988 a despeito das forças conservadoras e de 

seus malogros, ainda assim, conseguiu vitórias importantes para a rede de proteção social 

e para a educação nos termos de um Estado de bem-estar social em plena hegemonia 

neoliberal em todo o mundo, por sua vez, a LDB de 1996 não conseguiu o mesmo êxito. 

 

 

3.3. Neoliberalismo e as reformas do século XXI 

 

A partir de meados de 1970, a crise estrutural do capitalismo no Ocidente que se 

arrastava há quase uma década e meia, enfrentava mais um dos seus ciclos virulentos, 

desta feita agravado por uma crise energética mundial sem precedentes86. Se o ciclo do 

Welfare State adotado há décadas pelos países da Europa já sinalizara o seu esgotamento 

em razão da queda de produtividade e da perda de competitividade no mercado mundial, 

naquele momento a situação parecia caótica. Nesse quadro, liberais radicais retomavam 

a grita pela primazia da liberdade econômica, da racionalização do mercado e de Estado 

mínimo, sem intervenção na economia de livre mercado e pelo enfrentamento do poder 

sindical87.  

A partir de 1979, na Inglaterra, com Margareth Thatcher, seguido dos EUA, com 

Ronald Reagan na presidência, em 1981, teve início um conjunto de práticas econômicas 

e sociais que em brevíssimo tempo iriam desregulamentar as relações herdadas do 

Welfare State.  Desde a privatização de estatais e de empresas públicas, a quebra do poder 

sindical nas negociações trabalhistas, a terceirização das atividades funcionais das 

empresas, a redução dos direitos sociais e do poder de renda das classes médias e 

populares, foram algumas das principais medidas cuja denominação comum seria 

conhecida como política neoliberal. Em pouco tempo essas medidas seriam igualmente 

adotadas na Europa mesmo em países sob governos de centro-esquerda, como a França, 

de François Mitterrand, ainda que disfarçadamente. A queda do muro de Berlim, em 1989, 

                                                 
86 Entre 1973 e 1974, em razão dos embargos da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP), 

liderada pelos países árabes como resposta do apoio dado pelos EUA a Israel durante a guerra do Yom 

Kippur, o preço do barril de petróleo subiu extraordinariamente provocando o desmantelamento da balança 

de pagamentos da maioria dos países dependentes da commoditie. 
87 A financeirização da economia e a consolidação do mercado de capitais, assim, como a redução gradativa 

da taxa de lucros do grande capital, e a valorização do salário real acima dos níveis de produtividade 

econômica, o que demonstrava o poder político dos sindicatos, formavam um bloco de motivos para os 

liberais exigirem mudanças na política econômica. 
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seguida da eleição da direita alemã, de Helmut Kohl, o advento da glasnost e da 

perestroika na antiga URSSS e o fim da Guerra Fria, deram início à hegemonia ideológica 

do neoliberalismo que se estende até os dias atuais. 

Antes de darmos seguimento ao exame do neoliberalismo no Brasil, achamos 

importante abrir um parêntese para alguns esclarecimentos pontuais sobre para 

entendermos a sua origem remota entre nós. 

O neoliberalismo está referenciado no liberalismo clássico, cuja orientação teórica 

principal está na crença de que a ação de pequenos grupos individuais traz como resultado 

a transformação da sociedade. Entre seus artífices está John Locke (2005), pensador 

inglês considerado o pai do liberalismo posto que defende a positivação dos direitos 

naturais como forma de apartar o Estado da sociedade, e, com isto, resguardar a liberdade 

do indivíduo em forma de sua própria vida e de sua propriedade. Para ele, a liberdade 

entre os homens é a forma de proteção do indivíduo frente a um Estado despótico ou 

tirano, sendo ainda que é a propriedade individual, cujo usufruto originário se dá mediante 

o trabalho na terra, que de fato que funda o governo o que por sua vez, funda as leis. 

Contemporaneamente pensadores como Ludwig von Mises e Friedrich August von 

Hayek, da Escola Austríaca, e Milton Friedman, da Escola de Chicago, partem dos 

mesmos pressupostos de Locke para fundamentar a política econômica liberal do século 

XX, de resto sedimentadas na propriedade privada, na produtividade industrial e 

econômica diretamente relacionada ao trabalho livre e à livre iniciativa. Do ponto de vista 

das garantias jurídicas, a igualdade defendida pelo liberalismo é apenas formal, dado que 

a naturalização da desigualdade de renda e de riquezas é algo considerado normal e 

aceitável. Nesse sentido, o liberalismo e seu sucedâneo irão considerar o mérito individual 

decorrente do esforço e da livre iniciativa como único critério válido. Desde Locke, ainda 

no século XVII, os ideais liberais se encontram em frequente enfrentamento com as 

diversas correntes ideológicas que advogam, de uma ou de outra forma, a necessidade da 

presença do Estado na vida social. No século XX, o principal embate se deu quando da 

Grande Depressão, elevada a níveis extraordinários em 1929, e que se estenderia até o 

fim da Segunda Grande Guerra, na segunda metade da década de 1940. Para Friedman a 

responsabilidade da Depressão teria sido a política econômica equivocada do governo 

dos EUA, para outros, ela deveu-se a ausência de interveniência do Estado na origem do 

problema. A partir de 1933, já no governo de Delano Roosevelt, os EUA adotaram o New 

Deal, mediante o qual a política econômica, em parte baseada nos pressupostos de John 

Keynes, um economista britânico que advogava que cabia ao Estado regular o mercado e 
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providenciar o bem-estar social. Nascia assim o Welfare State adiante adotado na Europa 

até a crise dos anos 1970.   

No Brasil, na Era Vargas, o Estado Social tinha uma configuração próxima do 

Welfare State quanto a providência do bem-estar social, porém ao Estado cabia também 

articular todas as suas partes e seus problemas, intervindo e regulando a sociedade, a 

economia e o mercado para a manutenção do nível de renda e do emprego. O Estado 

Social tinha ainda como diretrizes a universalização dos serviços de saúde, educação, 

previdência social, habitação e segurança no sentido de resguardá-los como direitos 

universais à população. Outras medidas importantes sob o Estado Social foram a 

implantação do sufrágio universal, o estabelecimento de direitos trabalhistas e de um 

sistema de ensino público, embora, com fortes contradições. Também, criou e articulou 

instituições paraestatais para a mediação entre Estado e sociedade com destaque à esfera 

econômica (criação da CSN, campanha o petróleo é nosso - Petrobrás). Fomentou 

também o Serviço Social da Indústria (SESI), o Serviço Nacional de Aprendizagem 

Comercial (SENAC) e a Legião Brasileira de Assistência (LBA). Também, para a mesma 

“finalidade” regulamentou os principais sindicatos, federações e confederações por 

trabalhadores, setor de atividade ou região. Nesse sentido, uma vez que 

Nessa nova forma de Estado, haverá um aumento indireto de salários através, de um 

lado, de leis trabalhistas protegendo os trabalhadores, e, de outro, da forte ampliação 

dos serviços sociais e científicos proporcionados pelo Estado. O Estado Social que se 

torna dominante nos países desenvolvidos após a Segunda Guerra Mundial foi 

resultado desse compromisso ao buscar, com razoável êxito, os cinco objetivos do 

Estado - segurança, liberdade, bem-estar econômico, justiça social e proteção da 

natureza - no quadro dos regimes democráticos (BRESSER PEREIRA, 2010, p. 2) 

 

Não obstante, na medida em que a crise do capitalismo dos anos 1970 avançou 

arruinando as economias ocidentais e alavancando as tendências neoliberais, no Brasil, 

sob uma ditadura que se estabelecera com o apoio e recursos dos EUA, os gerentes civis 

da economia tomavam medidas no sentido contrário da crise internacional contraindo 

junto às agências internacionais multilaterais como o FMI e o BID, uma quantidade 

extraordinária de empréstimos com o intuito de realizar obras de infraestrutura. A ideia 

era acelerar o crescimento ainda que ao custo futuro de não poder arcar com a sua dívida. 

Durante um breve tempo conhecido como uma ilha de tranquilidade, o país, no entanto, 

não resistiria ao entrar nos anos 1980. Aqui, e na América Latina sob ditaduras (Chile, 

Uruguai, Peru, Bolívia, Paraguai, Guatemala, Argentina) a situação era de ruína completa. 

Com efeito: 
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O início da década de 1980 na América Latina é fortemente marcado pelos efeitos 

produzidos pela retomada do avanço imperialista dos EUA e dos países 

industrializados da Europa. Se a crise do petróleo, em 1973 e nos anos seguintes, havia 

freado temporariamente aquele avanço, a mesma crise serviria para que o capitalismo 

revisse profundamente o modelo fordista-keynesiano até então adotado, acelerasse o 

processo de reestruturação da atividade produtiva e desse aos políticos identificados 

com a visão ultraliberal, meios para reduzir fortemente o papel do Estado na rede de 

proteção social. Concretamente, no plano externo, os países industrializados elevaram 

os subsídios agrícolas e adotaram o protecionismo econômico como forma de garantir 

empregos em suas próprias regiões, ao mesmo tempo em que forçavam os países em 

desenvolvimento a fazerem uma drástica redução da sua produção mediante o corte 

de crédito e o aumento dos juros internacionais. Disso resultou o crescimento 

incontrolável das dívidas interna e externa da maioria dos países da América Latina, 

pondo em evidência a fragilidade da situação econômica dos governos ditatoriais que 

até então se sustentavam politicamente com base num crescimento artificial (REIS, 

2012, p. 153). 
 

Neste contexto, não foi ocasional o surgimento do neoliberalismo entre nós: 

Como reação ao Estado Social, surge nos anos 1970 uma onda ideológica liberal 

radical - o neoliberalismo. Através de reformas orientadas para o mercado, o 

neoliberalismo ganha força nas duas décadas seguintes e busca mudar a natureza do 

Estado enquanto instituição constitucional-legal. Essa ideologia pregava a 

manutenção do objetivo da segurança, deu absoluta precedência à liberdade e 

subordinou os outros três objetivos ao liberalismo econômico ao promover a 

diminuição do tamanho do Estado. Dessa maneira, propunha a transformação das duas 

formas que o Estado havia assumido nos 50 anos anteriores - o Estado Social, nos 

países desenvolvidos, e o Estado Desenvolvimentista nos países em desenvolvimento 

- em seus principais adversários (BRESSER PEREIRA, 2010, p. 2) 

 

Partindo desses esclarecimentos, podemos então fechar o parêntese e passarmos 

ao exame do neoliberalismo e a educação brasileira. 

A aprovação da lei n° 4.024/61, para além das formalidades contidas no seu texto, 

é possível constatar que mediante um acordo pelo alto fora conseguido para que os 

recursos para o financiamento da educação nacional fossem compartilhados entre o 

ensino público e o privado. Dessa forma, sob o clichê da liberdade de ensinar, firmou-se 

na letra da lei o direito de a iniciativa privada contar com subvenções do Estado para o 

provimento e a manutenção de escolas particulares. Era o liberalismo às avessas, à 

brasileira, contradições do Ornitorrinco, mas que não eram aleatórias (OLIVEIRA, 

2013). Isto ocorre justamente quando ideias do liberalismo vão ganhando a hegemonia 

em todo o mundo, primeiro nos países do centro capitalista, e que ganham ressonância na 

educação com a teoria do capital humano, tal como analisado por Gaudêncio Frigotto 

(2006). A defesa da educação como importante para valorização do capital humano, seria 

uma forma de dizer que a educação é um investimento de capital para manter altos níveis 

de produtividade econômica, associado aos ganhos individuais advindos da meritocracia 

(GENTILI, SILVA: 2015). E a escola como formadora de quadros principalmente quando 
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a economia se voltava para a atividade industrial e por sua vez, demandava educação mais 

qualificada, a cultura educacional precisava justamente sofrer uma inflexão. Segundo 

Neto (2015), o próprio Milton Friedman teve contribuição para difusão do capital 

humano: 

Para Friedman, o investimento em capital humano é um grande negócio, com altas 

taxas de retorno de médio prazo, na medida em que, ao investir em seus funcionários, 

há a possibilidade de obtenção de uma maior produtividade do trabalho 

desempenhado. Sua proposição é que o investimento em capital humano é rentável 

porque o retorno proporcionado pelo investimento feito é maior que o seu custo. 

Contudo, esse tipo de investimento ainda é pequeno, ou seja, há um sub investimento 

em capital humano, que reflete a imperfeição do mercado de capital. (Idem, id, p. 180) 

 

O discurso de Friedman e de seus discípulos filiados a Escola de Chicago 

evidenciam, a partir dos anos 1970, a total desmoralização da escola como espaço de 

saber e de formação humana, rebaixando-a à condição de mercadoria. Neste sentido, é 

deliberada e consciente e não aleatória, a exposição dos problemas materiais da escola, 

como fosse algo estrito apenas da responsabilidade direta da instituição, esquecendo 

conscientemente que muitas vezes àquela realidade é decorrente de conjunturas de ajuste 

fiscal e de crise econômico-financeira. Há a tentativa e decerto com sucesso na 

consciência de muitas pessoas de que a escola está apartada da sociedade e do Estado. 

Tudo se resume à questão da gestão. A crítica da escola e do ensino público segue a 

estratégia de inépcia e letargia do Estado que não provê os recursos necessários, seguida 

do sucateamento escolar. Isto se repete a outros ramos de responsabilidade direta e 

indireta do Estado, transportes, saúde, serviços públicos em geral. E isso não vem ao 

acaso, pois a ideologia que alimenta a teoria do capital humano está aderente a um 

processo concreto e material de reificação da sociedade, de total mercantilização da 

economia, da educação e do próprio indivíduo, penetrando em todo o tecido social.  

As premissas da metodologia de processos de qualidade total fundadas no 

toyotismo e aprimoradas e levadas adiante por consultores empresariais estadunidenses, 

se tornariam um paradigma para as empresas e de igual modo para as escolas. Defendendo 

práticas decisórias econométricas baseadas em fatos, cálculos e métodos racionais, 

correção dos desvios do processo etc. para realizar a gestão de qualquer atividade humana, 

a teoria do capital humano contribuiria para alienar ainda mais a educação, fetichizando-

a também como uma mercadoria, como um investimento, como um negócio. Cabe 

esclarecer que Friedman separa a instrução da educação. A primeira pode ser realizada 

livremente na sociedade, e a segunda, é função paternalista do Estado. Desta forma, ele 
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usa de um conceito semântico para alargar e justificar a ação da iniciativa privada na 

educação, no que se refere a instrução. Pois 

[...] propõe um sistema de educação nacional baseado na privatização da organização 

escolar sendo que o Estado teria como função garantir os padrões mínimos de 

funcionamento, em termos de infraestrutura e de currículo. Essas propostas 

pressupõem que as instituições escolares são similares às organizações empresariais, 

faltando apenas adquirem a forma de uma instituição com fins lucrativos. A finalidade 

lucrativa das instituições escolares é necessária para atrair investimentos privados, 

pois, caso contrário à proposta de privatização torna-se inviável. (NETO, 2015, p.180) 

 

Da década de 1960 até os anos 1990, o neoliberalismo se moveria num contexto 

ideológico nacional controverso, ora avançando impulsionado pela teoria do capital 

humano, ora sendo obrigado por vezes a retroceder dada natureza conflagrada do campo 

de disputas ideológicas. Se a aprovação da Constituição de 1988 abriu o caminho para 

que as forças progressistas acreditassem ser possível emplacar uma nova LDBEN ao seu 

feitio, as forças conservadoras também acreditavam que a posse de Collor de Mello na 

presidência da república, em 1990, e, adiante, a de Fernando Henrique Cardoso, em 1995, 

tornava os ventos mais favoráveis para as suas propostas. 

Conforme Bresser-Pereira, a reforma gerencial do Estado ocorrida em 1995 foi 

fundamental para se fortalecer o Estado das políticas neoliberais, apesar de tal reforma 

ter sido vinculada às ideias neoliberais à época. Segundo o autor, tal iniciativa reforçou 

como consequência primeira o fortalecimento do Estado, mostrando o equívoco da 

associação, “quanto ao fato de as diretrizes básicas do plano diretor da reforma do 

aparelho do Estado continuarem a ser implantadas no nível federal, e em muitos estados 

e municípios independente da orientação política dos respectivos governos” (BRESSER-

PEREIRA, 2012)88. 

Porém, o que se percebe é que embora o Estado demandasse alguma melhoria em 

gestão, arrancando-lhe em alguma medida práticas burocráticas e patrimonialistas, 

dando-lhe uma estrutura mais funcional e reconheçamos em alguma medida que alguma 

organização é necessária, o que Lukács chama de reificação espontânea ou ingênua, o que 

se percebe através de pesquisadores e críticos do neoliberalismo é que a Reforma virou 

subterfúgio para também se avançar em políticas neoliberais radicais, como privatizações, 

terceirização, desregulamentação da economia. O autor, então Ministro de Estado do 

Governo Fernando Henrique à época exemplifica com dois fatos referentes aos Governos 

FHC e Lula: 

                                                 
88 BRESSER-PEREIRA, L.C. Democracia, Estado Social e Reforma Gerencial, disponível no SCIELO 

http://search.scielo.org/index.php. Acesso em 02/07/2012 

http://search.scielo.org/index.php
http://search.scielo.org/index.php
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Quando começou o primeiro governo de Fernando Henrique Cardoso, em 1995, o 

Sistema Único de Saúde, criado pela Constituição de 1988 para garantir o direito 

universal aos serviços de saúde, estava em crise. Não se havia ainda logrado 

estabelecer um sistema de financiamento para o SUS, e os hospitais envolvidos 

ofereciam serviços deficientes e se envolviam com frequência em denúncias de 

corrupção. A norma que regulava os serviços não dava conta do problema. Entretanto, 

ao final de 1996, começou uma grande reforma gerencial do SUS com base na Norma 

Operacional Básica (NOB) 96, ao mesmo tempo em que se definiam fontes de 

financiamento para os serviços89. 
 

Sobre o Governo Lula, diz: 

Fenômeno semelhante está ocorrendo com a Bolsa Família no governo de Luiz Inácio 

Lula da Silva. Inicialmente, a ideia era a de distribuir cestas básicas em um programa 

denominado Fome Zero. Entretanto, logo se verificou que esse programa estava mal 

formulado e mal administrado. 

Optou-se, então, por unificar e administrar gerencialmente as diversas bolsas em 

dinheiro e espécie que existiam até então, dar a todas, o nome de Bolsa Família e 

aumentar consideravelmente sua abrangência. O resultado foi positivo. Enquanto o 

programa Fome Zero havia sido objeto de críticas permanentes, a Bolsa Família 

revelou-se efetiva em atender a um custo baixo os realmente pobres.  

Embora os representantes do Partido dos Trabalhadores enquanto estavam na 

oposição fossem críticos da Reforma Gerencial, o governo Lula vem adotando muitos 

dos seus princípios90. 

 

Pois, ao fim do século XX o Brasil vivia ainda o início da Nova República, em 

pleno vigor da Constituição de 1988 e, assim como o mundo, sob a égide ideológica das 

políticas públicas sob o contexto do neoliberalismo, e, sob a falência da União Soviética 

com a queda do Muro de Berlim em 1991. Nisto, é importante ressaltar: 

O neoliberalismo, como forma de organização e atuação política do Estado, constitui-

se como vetor de precarização e não desenvolvimento do Estado de bem-estar social. 

Por meio de políticas de abertura econômica, privatização, flexibilização, 

desregulamentação do mercado, redução dos investimentos públicos etc., ele acabou 

por promover um profundo desajuste social. (FERREIRA, 2013, p. 361) 

 

É justamente neste contexto em que as demandas dos populares, assim, como das 

minorias, como negros, LGBTS e mulheres são mais agravadas. Pela redução da 

capacidade de o Estado formular políticas públicas não somente no que diz respeito a 

políticas econômicas e redistributivas, mas, também, sociais como forma de possibilitar 

à democratização e o acesso ao espaço e aos serviços públicos como a educação, saúde, 

segurança, ao emprego, e, por conseguinte, à renda. Para o neoliberalismo o Estado deve 

ser mínimo, e, para tanto, deve transferir para Organizações Sociais o dever de atender a 

                                                 
89Idem, id. 

90 O emprego de técnicas gerenciais na administração da Bolsa Família e na reforma da Previdência, assim 

como a exigência do Ministério da Educação de que as universidades federais que adotam o Programa de 

Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI) elaborem planos 

estratégicos, são duas demonstrações desse fato (Idem, id.) 
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população quanto à saúde e a educação e demais problemas que afetem a sociedade. Dada 

o histórico de concentração de renda do país, decerto que as famílias das elites 

econômicas, e alguns dos segmentos menos empobrecidos das classes médias, não têm 

dificuldade de acesso ao sistema de saúde privado bem como à educação básica privada 

e facilidade de acesso ao ensino superior público, dada a qualidade deste último em 

relação ao privado. Sedimentada desde a colônia, a desigualdade na formação cultural das 

classes populares no que se refere as oportunidades e recursos do Estado inviabilizam o 

acesso e usufruto dos aparelhos culturais, do aprendizado de idiomas estrangeiros, dentre 

outras oportunidades de acesso a benefícios formativos. A característica perversa atrelada 

ao ideário do Estado Mínimo neoliberal se mostra principalmente quando examinamos, 

mas no sentido inverso do exposto, a manutenção do padrão de pobreza e de 

impossibilidades historicamente imposto às classes populares. Tal como analisados no 

capítulo anterior, o processo ideológico e político de hierarquização da sociedade 

(cartorial) e da segregação social que nem a abolição da escravidão resolveu na prática, 

nem o processo da Independência e os da Primeira e Segunda República conseguiram 

subverter. Acrescente-se a esse quadro a situação das minorias socioculturais e de todos 

os setores estigmatizados por suas respectivas condições ou opções pessoais numa cultura 

predominantemente chegada ao machismo, à misoginia, à homofobia dentre outras 

características perversas: 

O racismo se desenvolveu como uma espécie de pilar ideológico na formação e 

estruturação da sociedade brasileira. A discriminação racial mediou por centenas de 

anos e por diversas gerações as relações sociais estabelecidas em nossa sociedade, 

hierarquizando-a injustamente com base na subjugação da população negra. O fim da 

escravidão, contudo, não foi sucedido por políticas antirracistas que teriam 

contribuído para romper com os séculos de atraso que nos prenderam e nos prendem 

até hoje aos grilhões de uma pré-modernidade legada pela injustiça dos nossos 

colonizadores (FERREIRA, 2013, p. 363). 

 

Em 1995, inicia-se à política de cotas no governo Fernando Henrique, reservando 

20% dos cargos da administração pública.  De fato, algum tipo de iniciativa vem amenizar 

o quadro, quando da participação do Brasil na conferência de Durban na África do Sul 

em 2001. E com o Governo Lula, este processo se consolida com as ações afirmativas 

como as cotas sociais e a facilitar amplo acesso dos negros e pardos à educação dentro de 

um marco regulatório91 e com a criação de uma secretaria, a SEPPIR, que possuía status 

de ministério. Sobre as políticas para as mulheres, na Constituinte de 1988 o movimento 

                                                 
91 Lei 10.639/2003 altera os artigos 26ª e 79B da LDB 9.4.96/1996. 
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feminino e feminista conquista uma vitória com a Carta das mulheres brasileiras aos 

constituintes o que conseguiu que grande parte de suas reivindicações fossem acolhidas 

na Carta Magna. Em 2003, no Governo Lula, foi criada a SPM (Secretaria de Políticas 

para as Mulheres). Pois,  

As desigualdades de gênero expressam as relações hierárquicas e de poder entre 

homens e mulheres na sociedade e estão profundamente institucionalizadas. Seus 

desdobramentos refletem-se também nas diferenças e discriminações relativas à 

condição racial e etária das mulheres. Portanto, um dos principais fatores da cegueira 

para introdução da perspectiva de gênero nas políticas públicas do passado relaciona-

se, exatamente, a pressupostos e formas de pensar que fazem as relações entre homens 

e mulheres se apresentarem através de um espectro positivista da condição humana 

(MENICUCCI, 2013, p. 326). 

 

Outro ponto agravante é sobre a diversidade de gênero que vem sofrendo 

sistematicamente ataques que se espraiam de movimentos conservadores na sociedade, 

no que ficou pejorativamente conhecida como ideologia de gênero. Como observa: 

Desde os debates sobre o projeto de Lei que, depois, de aprovado, transformou-se no 

Plano de Educação (PNE) vem havendo um recrudescimento de uma vertente de um 

fenômeno já existente caracterizado por conservadorismo, reacionarismo, intolerância 

e fundamentalismo em relação à abordagem de questões de gênero e diversidade 

sexual nos estabelecimentos de ensino. Quem expressa essas atitudes alega que existe 

um complô internacional que quer implantar a “ideologia de gênero” nas escolas e 

que tal ideologia [...] segundo esta linha de pensamento, as consequências da ideologia 

de gênero também incluiriam a perversão sexual das crianças e a destruição da família 

tradicional (REIS, 2016, p. 118). 

 

Em síntese sobre a educação, como visto na seção anterior, a visão advinda 

principalmente no Governo FHC de separar o ensino profissional do ensino médio do 

qual houve bastante resistência, sobretudo nas escolas técnicas federais e nos CEFET’s 

foi um momento de tensão em que mostra bem que a visão neoliberal de educação nem 

considera mais a formação técnica profissional como vista como responsabilidade do 

Estado. A precarização do trabalho, a terceirização e a mercantilização da educação onde 

o ensino de 1º grau e de 2º grau possuem uma condição ímpar de formar tanto o cidadão 

quanto o trabalhador, dá o tom de como toda a sociedade é vista meramente como uma 

questão economicista, monetizada. As palavras do próprio mentor deste processo no 

Brasil, o Presidente Fernando Henrique não deixa margem à dúvida em agosto de 1996: 

Ou seja, vamos ter uma briga grande pela frente para aprovar esta reforma, mas, é o 

passo que falta para dizermos que a educação primária já está encaminhada. Para a 

profissional, Paulo Renato tem um projeto bom; falta agora a universitária, e ver esta 

queixa das universidades, que estão permanentemente contra o governo federal. A 

verdade é que passamos de 3 bilhões de reais para 5 bilhões de reais o orçamento das 

federais. Acontece que o Estado estava casado com a inflação e as universidades 

também, por consequência (CARDOSO, 2015, p. 706). 
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A reforma neoliberal do Estado e seu impacto na educação como a LDB 9.394 de 

1996 constituem deveras pontos nevrálgicos do modelo de formação econômico social 

do Brasil, em que o moderno e o arcaico são faces da mesma moeda. Como se propõe 

uma medida como esta de separação do ensino profissional do ensino médio - embora 

tenha sido revertida no Governo Lula – sendo que a maior parte da mão de obra desde o 

século XX está no setor terciário e a industrialização ainda é deficiente e possui problemas 

em época de forte demanda? Onde a questão da qualificação da mão-de-obra embora 

pleito do século passado ainda é a realidade, inclusive urbana do Brasil. E, cabe lembrar 

que as disputas em torno da cultura educacional entram e avançam agora para o plano 

concreto dos costumes, da consciência e da ideologia, uma vez que a virada da escola 

para um modelo de racionalização econômica como se fosse uma empresa é ponto 

pacífico. 
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CAPÍTULO IV – A EDUCAÇÃO SOB ATAQUE 

 

Antes de darmos prosseguimento ao estudo do nosso objeto, pensamos na 

necessidade de recuperarmos as informações sobre a trajetória deste trabalho contidas na 

Introdução, de modo a termos uma visão do tipo vol d’oiseau sobre o que foi realizado 

até agora. 

Na revisão teórica sobre o ideário conservador e apontamentos sobre o fascismo 

que realizamos no primeiro capítulo da presente tese, buscou-se colocar em perspectiva 

histórica a emergência e o entranhamento de um e a latência de outro no Brasil, 

examinando no terreno das relações sociais o alcance, a profundidade e as possibilidades 

de ambos na cultura do país. Daí resultaram duas constatações: a primeira é a de que o 

conservadorismo praticamente nasce e se desenvolve com o próprio Brasil; a outra 

constatação é a de que embora não tenha faltado o desejo, o flerte e, talvez, até a 

oportunidade concreta de surgimento de um aparato fascista de fato, isso não ocorreu, ao 

menos não até agora. Nos capítulos II e III subsequentes, buscamos comprovar isso 

discorrendo sobre os elementos factuais da história entre a colônia e o fim do século XX, 

revisitando pontualmente as bases formativas da cultura educacional no país, passando 

pela Independência, a Primeira e a Segunda República e o Estado Novo, a ditadura civil-

militar dos anos 1960-1980, e o seu fim com a Assembleia Nacional Constituinte, em 

1988. Finalizamos o nosso estudo com as disputas ideológicas em torno da LDBEN, de 

1996, e a emergência do neoliberalismo entre nós. 

 O título do capítulo que introduzimos agora já se anuncia como um spoiler: “A 

educação sob ataque”. Não obstante ele, o título, talvez seja o que melhor corresponda 

aos nossos anseios desde quando definimos o tema geral de nossa tese e seu objetivo 

principal: qual seja o de analisar criticamente a atualidade do campo educacional no 

Brasil, buscando apreender as posições político-ideológicas da direita conservadora que 

têm se destacado nessa disputa. O pressuposto factual que nos trouxe ao título da tese tem 

no Movimento Escola Sem Partido (MESP), uma espécie de liderança tabaréu de um 

integralismo pós-moderno, sendo ele, o MESP, o principal difusor, desde fins dos anos 

1990, do irracionalismo anti-intelectualista no país. Se trata, conforme veremos, de um 

movimento portador de uma visão de mundo híbrida na qual se encontram reunidas desde 

o ideário chauvinista modernizador-conservador do integralismo dos anos 1930, de Plínio 

Salgado, até o moralismo cínico neopentecostalista das práticas capitalista-financeiras das 

seitas referidas no capítulo I, passando por disparates anticientíficos, como o criacionismo 
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e o terraplanismo, ditadas por astrólogos-gurus e teólogos-adivinhos nas redes sociais e 

nas mídias tradicionais. 

 

 

4.1. Ideologia, cultura e educação 

 

Partindo do pressuposto de que o processo de formação humana é a reprodução 

social que se desenvolve produzindo novas formas de consciência, temos que o seu 

alargamento para além da necessidade dos sentidos e do imediatismo da sobrevivência 

do indivíduo, cria e reproduz valores, crenças, tradições, estilos etc., enfim uma segunda 

natureza que é a cultura. Uma vez que o ser social está amalgamado entre a sua forma de 

consciência que busca criar e apreender o conhecimento, além de ele próprio desenvolver 

uma consciência teorética sobre a sensibilidade e a moral de determinada tradição, ele já 

está entranhado no processo cultural mediado por regras, pelos mores, por valores, pelas 

ideias, pela técnica etc., de cada época, pois: 

A cultura é constituída pelo conjunto dos saberes, dos fazeres, das regras, das normas, 

das proibições, das estratégias, das crenças, das ideias, dos valores, dos mitos, que se 

transmite de geração em geração, se reproduz em cada indivíduo, controla a existência 

da sociedade e mantém a complexidade psicológica e social. Não há sociedade 

humana, arcaica ou moderna, desprovida de cultura, mas, cada cultura é singular. 

Assim, sempre existe a cultura nas culturas, mas a cultura existe apenas por meio das 

culturas. (MORIN, 2011, p. 50). 

 

Dentre as inúmeras tipificações aludidas por Morin, a chamada cultura popular é aquela 

que se define pela sua capilaridade na sociedade, transmitida por gerações seguidas por 

meio da tradição, da família, do folclore e das danças e rituais. Segundo Octavio Ianni, 

São várias as diferenças entre a cultura burguesa, dominante, erudita, oficializada, 

oficial, por um lado, e a popular, folclórica, rústica, periférica, subalterna, por outro 

lado. Diferem quanto a linguagens, temas, graus de elaboração, esferas de circulação, 

alcance, aceitação. Aliás, tanto aquela como esta não são únicas, homogêneas. 

Subdividem-se, diversas, múltiplas. Há uma cultura dominante de origem agrária, que 

se recria ao lado e junto com outra urbana, propriamente burguesa, capitalista, 

cosmopolita. Da mesma maneira, há diferentes versões da cultura popular: cabocla, 

operária, indígena, afro-brasileira, imigrantes de várias procedências. 

[...] A cultura subalterna funda-se nas condições de vida e trabalho do camponês e 

operário, homem e mulher, adulto e criança, negro, índio, imigrante e branco. (1991, 

pp. 205-207). 

 

Em contraste com aquela, a cultura das artes, da filosofia, dos intelectuais das camadas 

dirigentes, são adotadas na escola em graus diversos e nas universidades. Conforme 

Gramsci (2011), desde o Renascimento têm, em geral, pouca penetração na moral e na 

consciência média do homem comum de determinada sociedade: 
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O movimento do Renascimento permanece aristocrático, típico de circuitos eleitos, e 

na própria Itália, que foi sua mãe e nutriz, não sai dos círculos de corte, não penetra 

no povo, não se torna costume ou preconceito, ou seja, persuasão e fé coletivas. A 

Reforma, ao contrário, teve certamente esta eficácia de penetração, mas, pagou-a com 

um atraso de seu desenvolvimento intrínseco, com o amadurecimento lento e várias 

vezes interrompido de seu germe vital (p. 35). 
 

Já a cultura religiosa que se materializou espiritualmente por toda a Idade Média 

até a primeira metade do século XVIII, foi assim observada por Gramsci: 

Muitas tentativas heréticas foram manifestações de forças populares para reformar a 

Igreja e aproximá-la do povo, elevando o povo. A Igreja reagiu muitas vezes de forma 

violentíssima, criou a Companhia de Jesus, escudou-se nas decisões do Concílio de 

Trento, embora tenha organizado maravilhoso mecanismo de religião democrática de 

seus intelectuais, mas, como indivíduos particulares, não como expressão 

representativa de grupos populares [...]. 

[...] Tais ações ideológicas e culturais não eram voluntaristas e espontâneas, ao 

contrário, provinham determinados valores e formas de consciência que não se 

limitavam a jurisdição da Igreja ou na forma de se aproximarem do povo. Para reforçar 

esta cultura de ‘evangelização’, houve com isto deliberada tentativa de cooptar jovens, 

inclusive das classes mais baixas para os quadros da Igreja ou pessoas na sociedade 

que professassem sua ideologia, por intermédio do aparelho de educação, já visto 

como lócus de formação humana, mesmo que na época, para uma minoria letrada. 

Controlando os liceus e as outras escolas médias, através de seus quadros de 

confiança, ela rastreará, com a tenacidade que lhe é característica, os jovens mais 

valorosos das classes pobres e a ajudará a prosseguir os estudos nas universidades 

católicas. Bolsas de estudo reforçadas por internatos organizados com a máxima 

economia ((2011, pp. 39-47). 

 

Com a Revolução Industrial no século XVIII, e a consequente hegemonia 

sociopolítico-ideológica da burguesia, a aceleração do processo de fetichização da 

mercadoria veio a prevalecer um tipo de cultura utilitarista cujo padrão seria o do 

consumo e da obsolescência programada. Como destaca Ianni (1991), o nascimento da 

indústria cultural é face mais evidente da proletarização de enormes contingentes de 

indivíduos, da precarização do artista e de outras tantas mazelas sociais: 

A mercantilização da cultura vai longe, espalha-se pelo mercado, pouco sabe de 

fronteiras. Nesse processo, o capitalismo introduz também a obra de arte no mercado. 

Ela passa a competir com outras mercadorias e as demais obras de arte. Aos poucos, 

isto altera as condições de trabalho e criação do artista, escritor e outros. Em 

perspectiva ampla, “a indústria de produtos culturais não se limita as predizer o 

mercado das artes, mas, procura também garantir-se contra as mudanças 

meteorológicas, produzindo ela mesma a chuva e o bom tempo. Inventa, pois, ou pelo 

menos anuncia e fomenta as tendências que surgirão amanhã. Põe à venda o futuro da 

obra antes que a obra exista. (IANNI: 1991, 192). 

 

É importante ressaltar que o conjunto de culturas aqui apresentadas didaticamente, 

movimentam-se, misturam-se, submetem-se umas às outras, enfim convivem dinâmica e 

dialeticamente em antagonismo. Porém estando amalgamada com o desenvolvimento da 

consciência, a cultura se reveste de visões de mundo contraditórias, que por seu turno 
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refletem os antagonismos de classe. Em disputa, tais visões tendem, historicamente, a 

buscar a superação dos conflitos através do consenso teleológico, significando isso reunir 

uma maioria numa força capaz de exercer a hegemonia ideológica sobre as demais visões 

antagônicas. Para Lukács (2014), o significado disso é que o homem constrói problemas 

a serem resolvidos e lhes dá resposta com base na sua realidade. Mas, antecipa ele, uma 

consciência pretensamente livre de liames sociais, que trabalha por si mesma, puramente 

a partir do interior, não existe, e ninguém jamais conseguiu demonstrar sua existência. 

Resulta disso a sua crítica aos chamados intelectuais de gabinete, ou seja, desprovidos de 

vinculações sociais, e também ao “slogan, hoje na moda, do fim da ideologia, uma pura 

ficção, que não tem propriamente nada a ver com a efetiva situação dos homens reais na 

sociedade real” (Apud KOFLER [1966], 2014, p. 54) 92: 

De um lado, trata-se do dado real [...] de que na sociedade cada homem existe numa 

determinada situação à qual pertence a inteira cultura de seu tempo; não pode haver 

nenhum conteúdo de consciência que não seja determinado pelo hic et nunc da 

situação atual. Por outro lado, originam-se desta posição certas deformações, razão 

pela qual nos habituamos a entender a ideologia também como reação deformada em 

face da realidade. Creio que devemos manter separadas estas duas coisas quando 

usamos o termo ideologia; por isso – volto à questão ontológica – devemos deduzir 

disso que o homem é, antes de mais nada, como todo organismo, um ser que responde 

a seu ambiente (Idem, id). 

 

A questão que buscaremos examinar em seguida a partir dessas considerações 

iniciais é sobre a emergência do anti-intelectualismo na contemporaneidade, buscando 

analisar o momento e os motivos que levaram o homem contemporâneo a desconstruir 

sistematicamente a razão. 

Podemos, em tese, afirmar que a formação humana é o processo ocorrido e que 

ocorre no que diz respeito ao desenvolvimento material e cultural do ser social (vida 

social do gênero e indivíduo) na história. A isso denominamos de pôr teleológico, o qual 

é qualquer iniciativa do homem no sentido de realizar algo objetivamente em qualquer 

situação da sua vida. O pôr teleológico pode ser baseado numa preconcepção ou intenção 

subjetiva, sendo que, em sociedade, a conexão dos vários pores estabelece uma relação 

causal, nesse sentido, nunca uma ação de pôr teleológico terá diretamente o mesmo 

reflexo da ideia original do autor do pôr. Em qualquer circunstância, os conflitos humanos 

acerca da decisão a ser adotada numa disputa são dirimidos de forma não mais irrefletida, 

muito pelo contrário. Ou seja, a decisão sobre o télos a ser tomado possui certo grau e 

elevação de consciência, pois seu conteúdo é ideológico. Para Lukács (2013), dado ao 

                                                 
92 Entrevista de Lukács concedida ao teórico marxista Leo Kofler em setembro de 1966. O depoimento se 

encontra condensado no Livro Conversando com Lukács (2014). 
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desenvolvimento do ser social, a despeito do reducionismo de corte burguês, não há como 

fugir da ideologia. Pois, 

A formação humana mediante a redução econômica e ideológica organizacional, se 

possível, de todos os homens singulares ao limite da particularidade que lhes parece 

irrevogável [...], os homens singulares terão de superar ideologicamente difíceis 

obstáculos ontológicos na ideologia oficial – por mais não conformista que esta seja 

por sua pretensa aparência externa. Essa situação, vista em termos abstratamente 

generalizados, ainda não constitui nada específico; o particular nela parece-nos 

consistir em que o papel da ideologia na superação dessa conduta de vida estranhada 

talvez nunca tenha sido tão grande quanto justamente no período da manipulação 

refinada desideologizada dos homens (Idem, id, p. 795). 

 

Para entender este processo de desenvolvimento material e cultural do ser social 

é preciso, quer se tenha consciência ou não disto, de um processo de representação, de 

espelhamento, ou cognitivo da experiência e do mundo social. Trabalhamos aqui muito 

próximo da concepção de Lukács que defende uma teoria da representação dialética, isto 

é, do espelhamento aproximado da realidade: uma coisa é a realidade; outra é o 

espelhamento dela. Assim, uma coisa é a vida em si, a realidade; outra é o arcabouço de 

valores, conceitos, representações, crenças, isto é, ideologia que se tem dela, e isto nos 

parece ponto pacífico, mesmo porque toda a vida material precisa ser suportada seja por 

um processo cognitivo, de entendimento, de esclarecimento, ou de modo sensível por 

uma ideologia e pela consciência. O modo pelo qual isto se dá não modifica em nada a 

questão. Seja o trabalhador produtivo, um artista, isto é permeado por qualquer pessoa. 

Como todo homem é intelectual, o mesmo possui ideologia qual seja um composto de 

crenças, valores, ideias. Em suma, ele precisa entender e interagir na realidade, e para tal, 

precisa de uma dada visão de mundo. Assevera Ianni, 

Ao mesmo tempo que trabalhador produtivo, o escritor, artista ou outro pode ser 

considerado intelectual orgânico. A sua atividade cristaliza-se em diferentes 

elementos que ajudam a ‘compor a visão do mundo das classes dominantes: noções, 

valores, ideias, conceitos, princípios, explicações, doutrinas. (1991, p. 195). 

 

Outro agravante desta condição de partição de mundos e distorção da ideologia se 

dá com o advento do capitalismo, do valor e do consequente processo de reificação. Pois, 

conforme entendimento de Lukács, precisamos entender que o ser social está imerso 

historicamente em um processo de reprodução econômica93 que longe de cessar, foi 

                                                 
93 Não podemos perder de vista o processo de reprodução e expansão do valor que possui mediação com a 

educação, a cultura e outros complexos. Se não podemos discorrer muito sobre uma digressão da 

reprodução em detalhe, devido ao escopo da tese, relembramos que o capital sempre busca transformar 

trabalho vivo em trabalho morto. O trabalho necessariamente realizável passou a ser quantitativamente 

calculável. O valor de trabalho desvaloriza-se neste conceito à medida que o valor da unidade / hora do 

trabalho passa a ser calculável em consonância ao valor e ao processo de circulação de mercadorias, por 

assim, dizer, transmutando para a realidade social e econômica a fórmula do capital: M – D – M, em suma 
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transbordando do econômico para o social com uma sociedade cada vez mais mediada, 

mais fenomênica, porém, para sua contradição, com os efeitos cada vez mais imediatos 

do processo de reificação. O que percebemos é que ele amplia o conceito na Ontologia, 

de modo que amplia os aspectos do cotidiano não como apenas uma experiência alienante 

e estranhada para o homem, mas, como um estágio gradativo e necessário, para que o ser 

humano possa se libertar dos estranhamentos perniciosos advindos claro, da própria 

cultura, via de regra, ligados à tradição (mandonismo, patriarcalismo, escravidão, crença 

na família e nas redes de solidariedade, e na propriedade). Isto produz uma tônica de 

atomização do indivíduo, muito da alienação a um mundo, ao trabalho onde produz uma 

mercadoria que sabe não ser sua, próprio do modo de produção capitalista e da ascensão, 

por conseguinte, dos valores e da cultura burguesa. 

A sociedade burguesa produz uma singular atomização dos indivíduos que compõem 

a audiência. Há sempre uma multidão solitária diante da televisão, da mesma maneira 

que no ônibus, metrô, trem de subúrbio. No estádio de futebol, na avenida do carnaval, 

no vasto show rock, muito do que se ouve, além da música, tem a ver com o ruído da 

multidão fabricada pela indústria da cultura de massa. Os membros dos grupos e 

classes sociais, que compõem o povo propriamente dito, são isolados uns dos outros, 

solitários. Isolados e silenciados na sociedade, nação, Estado. (IANNI: 1991, 198). 

 

A contribuição de Lukács para a importância dos estudos do cotidiano, do mundo 

real e social, e como este mundo influi para a forma de pensar do homem e seus valores 

em determinada sociedade. Por isso, defendemos esta distinção, pois sem a mesma não 

                                                 
por extenso: Mercadoria – (que produz) Dinheiro – (que reproduz-se em) Mercadoria. E a fórmula D – M 

– D’, sendo D’ maior que D, em suma por extenso: Dinheiro – (que produz) Mercadoria – (que reproduz-

se em) mais Dinheiro – toda essa dinâmica perfazendo-se como mais valor, e transformando-se em capital 

novamente, daí, a relevância do conhecimento não confundir o fenômeno com a aparência, via de regra, 

escamoteada pelo próprio fenômeno. Aliás, a educação, como outros complexos, torna-se uma mercadoria 

no capitalismo. Por conseguinte, toda essa dinâmica expressa quantitativa e matematicamente, para auferir, 

a bem da verdade, que, qualitativamente, a sociedade se transformou com o advento do modo de produção 

capitalista, e com o fetichismo da mercadoria, em uma lógica de troca, circulação de mercadorias, sendo 

ela em última instância a busca pelo dinheiro, que é a forma fluida do capital. Não à toa, é o conceito de 

mercadoria que Marx trata na primeira seção de O Capital. A mercadoria produzida pela ação humana e 

pela matéria-prima e maquinaria, para transformar-se dinheiro para voltar-se novamente a composição do 

capital, e em renda ao proprietário capitalista. Não à toa, é a subversão da sociedade, na forma de 

mercadoria, como o meio: de subsistência para o proletariado, e como fim, para o capitalista. Em tempo, o 

valor em detrimento do real trabalho humano, subverte toda a lógica do valor de uso da propriedade dos 

materiais, do próprio trabalho humano, para moldar toda a sociedade do ponto de vista econômico e social 

à noção de mercadoria, produzindo-se o processo de fetichismo, de fetiche, não pelo o valor que lhe é 

atribuído, mas dada pela sua própria forma, negando o trabalho, o valor de trabalho, nele existente, 

sobressaltando-se a forma material, dando-lhe um caráter misterioso e estranho, que apreende a realidade 

humana, na forma de transacionar mercadorias, de consumir, de se tratar e ver tudo pela ótica do fetiche da 

mercadoria, inclusive e de forma estrita, até o próprio homem, que é tragado, alienado ou estranhado dentro 

do processo de produção. Esta visão, de forma alguma, pode passar despercebida. Há a instituição e 

inscrição do fetichismo da mercadoria, como crença e alienação entre os seres humanos, na sociedade 

capitalista.  O próprio Marx, atenta a isso em O Capital: “Há uma relação física entre coisas físicas.[...] 

Para encontrar um símile, temos de recorrer à região nebulosa da crença.”. (MARX, 2010). 
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há motivo para abordamos o problema da ideologia. O mundo real pode ser fatidicamente 

um só, mas, a forma como dada cultura ou homem a representa em sua consciência e 

porque faz isto, é um problema que está no cerne da ideologia. Assim, como possui 

reflexo na cultura. Com efeito, ideologia e cultura estão intimamente ligados, pois 

O homem somente se realiza plenamente como ser humano pela cultura e na cultura. 

Não há cultura sem cérebro humano (aparelho biológico dotado de competência para 

agir, perceber, saber, aprender), mas não há mente (mind), isto é, capacidade de 

consciência e pensamento, sem cultura. (MORIN, 2011, p. 47). 

 

O que queremos dizer é que a dificuldade em saber discernir o que é o mundo 

social da imagem de seu entendimento foi muito agravado pelo fenômeno da reificação. 

Lukács (2013) insere a figura da reificação como mecanismo de reprodução de 

alienações, de crenças falsas ou verdadeiras, e de estranhamentos. Pois, tudo vira 

mercadoria e toda sociedade, ciência, conhecimento e o próprio Estado é particionado, 

racionalizado, visto em partes, muito próprio da visão de mundo burguesa e suas 

correntes. As coisas se autonomizam do seu real. Observa-se 

É claro que todo trabalhador “braçal” e “intelectual” é socialmente produtivo. O 

resultado do seu trabalho objetiva-se em bens ao mesmo tempo materiais e espirituais. 

Mas, produtivo, em termos de economia política, é aquele que entrega ao empresário 

uma quantidade maior de trabalho, em comparação com a que recebe em forma de 

salário. O escritor é produtivo não porque produz ideias, mas, porque ajuda a 

enriquecer o empresário. (IANNI, 1991, p. 194). 

 

Cabe esclarecer que no terreno da cultura e, mais especificamente, na arte, o 

impacto do estranhamento parece adquirir uma grandeza maior, chegando a um nível tão 

violento que vira um simulacro da própria arte. Segundo Reis “isto se dá pela expansão 

das formas de consciência que reflete e introjeta nas diversas ideologias que influem ao 

mesmo tempo em que são influenciadas pela cultura (2015, p. 317). Walter Benjamin 

(2013) assinala com propriedade que sendo a cultura e a história despojadas pela classe 

dominante, é necessário que ambas devem ser “escovadas a contrapelo” (idem, id, p. 3). 

Também Benjamin prenunciou, e posteriormente Guy Debord (2017) se encarregou de 

elucidar, a progressiva estetização da vida social pelo fetiche da mercadoria, serve de 

esteio ideológico para o sistema de crenças das tradições e, portanto, impõe-se que esta 

camada seja vasculhada por um processo de consciência e de educação (REIS, 2015). Por 

conseguinte, ao nosso juízo, a educação não pode ser mera reprodução das crenças e das 

tradições. Pelo contrário, precisa ser crítica a tais sistemas. E criar e produzir novos 

valores com base no dever ser (SAVIANI, 1980). 
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Como acabamos de mencionar, o acelerado e violento processo de 

mercantilização da vida social observado desde meados do século passado, reduziu 

significativamente a capacidade de os indivíduos se manterem integrados com as suas 

próprias identidades num ambiente cultural reconhecidamente comum. O impacto 

causado ao sujeito pelas trocas identitárias constantes, tal como, por exemplo, deixar de 

ser apenas na aparência um funcionário de uma empresa para ser denominado como 

associado, adotando, portanto, uma máscara estilística, torna-o, como diria Freud, um 

virtual “inimigo da civilização, embora se suponha que esta constitui um objeto de 

interesse humano universal” (apud REIS, 2015). Com efeito, afetado na sua 

particularidade, o indivíduo reifica o mundo se reificando como produto da 

mercantilização. Diz Rancière: 

Ele se torna o espectador desiludido da grande catástrofe civilizacional, cujos 

sinônimos são consumo, igualdade, democracia ou imaturidade. Diante dele, o 

colegial imberbe [...] é o representante da espiral inexorável da democracia 

embriagada de consumo e o testemunho do fim da cultura, a não ser que seja o tornar-

se cultura de qualquer coisa, do hipermercado dos estilos de vida, da club-

mediterraneação do mundo e da entrada de toda a existência na esfera do consumo. 

(2014, p. 40) 

 

Passamos, a partir desse ponto, para uma revisão do caso Movimento Escola Sem 

Partido (MESP), estudado recentemente por Frigotto, Penna e outros (2017). 

 

 

4.2. O MESP e o ideário tabaréu pós-moderno da ultradireita 

 

Criado em 2004 pelo advogado Miguel Urbano Nagib94, o MESP é apresentado 

nas redes sociais como “uma iniciativa conjunta de estudantes e pais preocupados com o 

grau de contaminação político-ideológica das escolas brasileiras, em todos os níveis: do 

ensino básico ao superior”95. O movimento foi criado na contracorrente da conjuntura 

política do país, quando então um partido de centro-esquerda havia chegado ao poder 

executivo. Por esse motivo ou por qualquer outro, o discurso do MESP passou 

despercebido e acabou sendo banalizado, pois, naquele momento não encontrava eco na 

opinião pública e muito menos no parlamento96. 

                                                 
94 Miguel Nagib, paulista de Mogi das Cruzes, é advogado e procurador do Estado de São Paulo em Brasília. 

Foi articulista do Instituto Millenium, uma organização que visa a difusão de cultura liberal à sociedade. 
95 Disponível em http://escolasempartido.org/quem-somos. 
96 Sobre isso ver no Capítulo I a referência que fizemos a Bray  
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Sobre o seu coordenador, Miguel Francisco Urbano Nagib é paulista, nasceu na 

cidade de Mogi das Cruzes em 09 de novembro de 1960, é advogado e procurador do 

Estado de São Paulo em Brasília, e foi assessor do STF de 1994 a 2002. Foi articulista do 

Instituto Millenium – organização que visa à difusão de cultura liberal à sociedade. Como 

pode se ver, não há neutralidade ideológica nas escolhas de Nagib. Aliás, como de 

qualquer outra pessoa. Vejamos o que depõe o próprio coordenador do movimento que 

assina o prefacio do livro Socialismo: me conta essa história direito, do autor Rodrigo 

Amaral:  

 
Este livro é, sem dúvida, um antídoto poderoso contra os efeitos da doutrinação e da 

propaganda comunista que come solta nas escolas e universidades brasileiras, para 

descrédito e vergonha do Ministério Público. Entre outros benefícios, sua leitura 

elimina por completo o risco de que você, leitor, venha a sentir um dia a compulsão 

de fazer uma tattoo com a imagem de Che Guevara. A essa desgraça vai preferir, 

decerto, que lhe apaguem um charuto cubano na pele! (NAGIB: 2016). 

 

O MESP justifica a sua atuação “a pretexto de transmitir aos alunos uma visão 

crítica da realidade, [considerando que] um exército organizado de militantes travestidos 

de professores prevalece-se da liberdade de cátedra e da cortina de segredo das salas de 

aula para impingir-lhes a sua própria visão de mundo97. Para o MESP, a preocupação 

expressa pelo “grau de contaminação político-ideológica das escolas brasileiras”, está 

dirigida aos educadores que se utilizam da metodologia crítica para entendimento da 

realidade, pejorativamente taxados pelo movimento como militantes travestidos. Na sua 

sanha pós-moderna, de um modo confuso e generalista, mistura os partidos de centro-

esquerda e de esquerda, movimentos identitários e até pessoas sem distinção. O próprio 

coordenador do Movimento depõe sobre isso: 

O PSOL é um dos partidos que mais lucra com a doutrinação política e partidária nas 

escolas. Então é natural que o Deputado Glauber esteja contra o projeto. Não só ele, 

como a maior parte dos deputados dos Partidos de Esquerda. A maior parte dos 

professores que doutrinam em benefício destes partidos. Quem está assistindo a gente, 

o nosso debate, sabe perfeitamente disto. A doutrinação, embora também existam 

professores de Direita que façam, que usam a sala de aula para promover as suas 

próprias preferências político-ideológicas, a imensa maioria dos professores que faz 

isso é identificada com Partidos de esquerda, sobretudo o PSOL, que hoje é o partido 

que conta com a maior adesão por parte destes professores militantes98. 

 

Como dissemos um pouco antes, na publicação organizada por Frigotto (2017) 

sobre o perfil e os propósitos do MESP, lemos que ao contrário do que pretende ser, no 

                                                 
97 Disponível em http://escolasempartido.org/quem-somos 
98 Disponível https://youtu.be/233e1REG3oU.  Programa Expressão Nacional de 21.02.2017  - TV Câmara. 

https://youtu.be/233e1REG3oU
https://youtu.be/233e1REG3oU
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caso apolítica, no campo educacional seus militantes seguem uma plataforma moralista 

e tecnicista, típica das proposições conservadoras da ultradireita no Brasil. Quanto a isso, 

a despeito das contradições que seus textos e discursos carregam, o próprio Movimento 

se encarrega de formular que “pelo respeito ao direito dos pais de dar aos seus filhos a 

educação moral que esteja de acordo com suas próprias convicções”99.  Para Espinosa e 

Queiroz 

Antes tida até como pueril, tamanha sua inconsistência teórica e jurídica, não se 

imaginava que a iniciativa tomaria a dimensão que tem hoje e que se espalharia para 

todo o Brasil, aproveitando uma forte onda conservadora e feroz, que se fortaleceu 

após as manifestações de 2013, passando pelas últimas e acirradíssimas eleições 

presidenciais e catalisada pelos recentes movimentos de rua que defendiam o 

afastamento da Presidente Dilma Rousseff, democraticamente eleita. Hoje, 

surpreendentemente, tem-se discutido exaustivamente a temática nas redes sociais e 

também nas instâncias acadêmicas, jurídicas e, principalmente, políticas. (2017, p. 49) 

 

Todavia, devemos considerar que não se trata exatamente de uma surpresa o 

surgimento de uma onda conservadora, tal como descrito acima por Espinosa e Queiroz, 

dado que o crescimento do conservadorismo pós jornadas de 2013 não ocorreram por 

acaso. Como vimos no Capítulo I, o estranhamento do conservadorismo no Brasil se 

confunde com a nossa própria história. Nesse sentido, Brandão (2005) observa que, 

diferentemente da Europa e dos EUA, no Brasil, o Estado se formou antes do 

desenvolvimento da sociedade sob a égide das elites do Brasil. De fato, como bem recorda 

Jessé Souza (2009), o fenômeno da naturalização da desigualdade com a conveniência da 

classe média está na origem da nossa formação social. Dessa forma, ao se naturalizar as 

mazelas sociais do país, como uma questão e problema restrito ao indivíduo, e ao se 

estruturar desde o início da formação brasileira uma elite e um Estado de oligarcas, reinou 

entre nós, um espírito de conservação. Para Souza 

O nosso narcisismo primário, que nos faz na vida cotidiana sempre tender a culpar os 

outros ou até o mundo, mas nunca nós mesmos, tem, aqui, seu duplo na esfera social 

e política. O conceito de patrimonialismo e de estamento permite retirar das nossas 

costas, pessoas comuns de classe média, qualquer responsabilidade pelas misérias e 

iniquidades de nossa vida política. 

Nesse caso, ter-se-ia que considerar a luta entre classes, frações de classes, grupos de 

interesse, acesso diferenciado à esfera pública, capacidade de articulação e 

aglutinação de interesses em ideias legitimadoras convincentes etc. Tudo muito 

complexo. A ideia de estamento simplifica tudo isso. É uma “elite” má e corrupta que 

se apropria para seus próprios fins do Estado. Desse modo, o Estado, percebido 

erroneamente como a fonte do “poder social” enquanto tal para o senso comum leigo, 

pode ser “personalizado”, simplificado e distorcido. É, aliás, apenas distorcendo 

sistematicamente a realidade que perspectivas conservadoras como essa podem 

aparecer como se fossem leituras críticas do mundo social (2009, p. 62) 

 

                                                 
99 Disponível em http://escolasempartido.org/objetivos, acesso em 18 de abril de 2018. 

http://escolasempartido.org/objetivos
http://escolasempartido.org/objetivos
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O que pretendemos aqui demonstrar é que a onda conservadora da atualidade 

começou a se constituir bem antes de 2013, possivelmente ainda no final da década de 

1990, quando então o programa neoliberal de restruturação produtiva do país levou a uma 

tempestade perfeita com a combinação de desemprego estrutural e o aumento da 

concentração de renda. A partir dessa crise dois caminhos aparentemente antagônicos se 

efetivaram na sociedade brasileira: a eleição de um partido de centro-esquerda com forte 

acento na política cultural e a reemergência do conservadorismo liberal e, também, o 

fortalecimento da ultradireita chauvinista. Nesse sentido, se o surgimento e o crescimento 

do MESP, desde 2004, não constitui uma surpresa legitimamente original na amplitude 

do campo sociopolítico nacional, de outro modo, considerando o que dissemos sobre os 

caminhos aparentemente antagônicos efetivados pela centro-esquerda e a direita 

conservadora em geral, é merecedor de maior detalhamento, podendo talvez esclarecer 

mais alguma coisa sobre o levante atual da ultradireita no Brasil. 

Com efeito, o longo histórico do conservadorismo liberal em educação no Brasil 

aporta nos anos 1990 fortalecido pelo ideal Educação ao longo da vida, resultante das 

reuniões da comissão européia da UNESCO com a finalidade programática de traçar o 

eixo de atuação para a educação de jovens e adultos em vários países. Data também desta 

década o surgimento do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA), 

elaborado pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), 

com a finalidade de ranquear o estado da arte da educação dos países de modo a 

estabelecer o grau de investimento em tecnologia a eles destinado. Não por coincidência, 

data ainda deste período o movimento de ampliação de antigas instituições escolares 

privadas municipais e estaduais, como, por exemplo, o grupo Pitágoras, depois Kroton, 

hoje Cogma, o movimento de redirecionamento de suas ações originais para a educação, 

como ocorreu com a Fundação Abril, e o surgimento de instituições e ONGs voltadas 

para este fim, como o Instituto Ayrton Senna, o já citado Todos Pela Educação e a 

Fundação Lemann. Tais rearranjo – ou se se preferir reestruturação produtiva – na 

configuração do conservadorismo liberal em educação, tiveram por escopo teleológico 

fazer valer a hegemonia ideológica do modelo de modernização conservadora do país, e, 

ao mesmo tempo, garantir para os pares os recursos destinados ao país pela OCDE. Sem 

qualquer controle governamental, e, em alguns casos, sendo apoiado pela União, Estados 

e Municípios, essas instituições vicejariam por toda década e meia de governança da 

centro-esquerda no Brasil. Já no campo político institucional, cabe lembrar inicialmente 

que a centro-esquerda chegou ao governo da república tendo como companhia de chapa 
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um empresário conservador, dono da maior empresa têxtil do país e filiado ao Partido 

Liberal. A projeção nacional alcançada por elementos chauvinistas e populistas no 

parlamento, como o já citado Enéas Carneiro100, pelo PRONA, e outros tantos políticos 

municipais e estaduais populistas conhecidos ou não pelo histórico de corrupção, como 

Eduardo Cunha, Roberto Jefferson, Álvaro Dias e o palhaço Tiririca, dentre muitos 

outros, contaram com votações significativas, acentuando o empuxo da direita. Já antigos 

elementos de ultradireita como Jair Messias Bolsonaro, de resto tido como marginais na 

política brasileira, jamais tiveram problema de se consolidarem nas eleições 

parlamentares. Por fim, mas não por último pois o conservadorismo de direita e de 

ultradireita brasileira continua vicejando no país, temos então, sim, o último empuxo – 

uma marola praticamente – produzido por 2013, quando surgem elementos em sua 

maioria imberbes associados a grupos como Movimento Brasil Livre (MBL) e Vem Pra 

Rua (VPR), tidos como orientados por Steve Bannon, um assessor político de Donald 

Trump, /ou financiados pela CIA.  Concluindo essa digressão, o que queremos configurar 

é, primeiramente, o antagonismo entre o progressismo da centro-esquerda e do 

conservadorismo liberal da direita e da ultradireita no país praticamente não existiu de 

fato, a não ser em alguns situações pontuais, pois, no todo, em conjunto ou 

alternadamente, as sucessivas eleições de elementos conservadores de direita e da 

ultradireita, dão a medida do volume da onda conservadora que ao longo de mais de duas 

décadas se avolumou engolfando amplos setores das classes médias e nos últimos cinco 

anos varreu o país. 

Nesse contexto, não é surpresa que o MESP, diferentemente do que se propõe, 

funcione como um grupo partidarizado, enraizado numa base partidária no Congresso. 

Seus anteprojetos de lei na Câmara e no Senado Federal e em estados da federação, como 

é o caso de Alagoas, demonstram isso. Compõe e disputa hegemonia, como também 

compõem e disputam hegemonia as fundações, instituições e ONGs conservadoras 

liberais citadas acima. No todo formam o que Gramsci (1975) denomina de bloco 

hegemônico. Em conjunto ou separadamente influem na elaboração e na aprovação de 

leis, ocupam com propaganda pretensamente isenta as redes sociais e a mídia tradicional, 

especialmente os jornais conservadores e as redes de TV, promovem o ativismo social 

                                                 
100 Com a fundação do PRONA, Partido da Reedificação da Ordem Nacional, que vigorou entre 1989 e 

2006, fundado pelo médico Enéas Carneiro, ultraconservador e nacionalista de extrema-direita, que, no 

entanto, não logrou êxito devido ao desgaste da ditadura civil-militar e das forças de direita à época em que 

ficou conhecida como o da ‘direita envergonhada’ 
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mediante ações sociais etc.  Semelhante a um partido político, o bloco conforma uma 

força social coletiva que busca influenciar o Estado e a sociedade civil, visando 

determinado fim. Como observa Gramsci: 

O partido político, para todos os grupos, é precisamente o mecanismo que realiza na 

sociedade civil a mesma função desempenhada pelo Estado, de modo mais vasto e 

mais sintético, na sociedade política, ou seja, proporciona a soldagem entre 

intelectuais orgânicos de um dado grupo, o dominante, e intelectuais tradicionais; e 

esta função é desempenhada pelo partido precisamente na dependência de sua função 

fundamental [...] (GRAMSCI, 1975, p. 24). 

 

 

E também Bobbio: 

Para tornar mais concreta e específica esta definição é usual sublinhar que as 

associações que podemos considerar propriamente como partidos surgem quando o 

sistema político alcançou um certo grau de autonomia estrutural, de complexidade 

interna e de divisão do trabalho que permitam, por um lado, um processo de tomada 

de decisões políticas em que participem diversas partes do sistema e, por outro, que, 

entre essas partes, se incluam, por princípio ou de fato, os representantes daqueles a 

quem as decisões políticas se referem”. (BOBBIO; MATTEUCCI, GIANFANCO, 

2000, p. 899) 

 

No caso específico do MESP, sua atuação junto ao conservadorismo de direita é 

tida internamente como uma estupidez tática e estratégica sem precedentes, dado a sua 

proposta central partir da utopia de promover uma sociedade desideologizada. Em que 

pese a estultícia social de suas ações, os métodos de propaganda do MESP são 

semelhantes aos utilizados pelo nazifascismo, isto é, assustadoramente aterradores 

segundo a avaliação dos próprios integrantes do conservadorismo de direita como das 

demais posições político-ideológicas. De fato, seus adeptos pregam a espionagem, a 

denúncia e a perseguição de professores e dirigentes escolares por parte dos alunos e de 

seus pais ou responsáveis. Ademais da educação tratada como uma experiência policial 

associada à sujeição do professor em sala de aula, e à sua punição caso ultrapasse a 

fronteira da estupidez supostamente tecnicista ditada pelo MESP, seu programa tem em 

vista a coisificação da educação, quer regulando previamente o conteúdo quer regrando e 

sujeitando as subjetividades do aluno e do professor. Fazendo da experiência escolar uma 

guerra, o MESP propõe, em suma, associar a sociabilidade inerente a essa experiência à 

desconfiança e à insegurança.  Portanto, propósito da guerrilha escolar pretendida pelo 

MESP, não seria exagero inferir que tais métodos não ficam longe das práticas policiais 

instituídas e das narcomilícias e paramilitares dominantes nas favelas e comunidades 

urbanas ou periféricas. A delação, a caguetagem, fundadas na desconfiança mútua e no 

espírito punitivo, reproduzem numa escala popular e marginal a judicialização da vida 
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social das elites e das classes médias escolarizadas, e, numa escala ainda mais ampliada, 

a desconfiança do Estado. Ou o horror a ele. Como diz Hobbes: 

Então, quando não existe um Poder comum capaz de manter os homens em respeito, 

temos a condição de que se denomina Guerra; uma Guerra de todos os homens contra 

todos. Assim, a guerra não é apenas a Batalha ou o ato de lutar, mas, o período de 

tempo em que existe a vontade de guerrear [..] a natureza da Guerra não consiste na 

luta real, mas, na disposição para ela e durante todo o tempo não se tem segurança do 

contrário.” (HOBBES, 2008, p. 96) 

 

A tentativa de desqualificar os professores tem como preceito um poder absoluto 

no qual a vida social é reduzida à solidão. Lukács, fazendo referência ao nazismo, assim 

comentava o rebaixamento à brutalidade e ao terror: 

O período de Hitler leva essa postura de vida ao seu florescimento máximo: ele libera 

em seus asseclas e subordinados todos os maus instintos da particularidade, também 

e sobretudo aqueles que, no cotidiano normal, costumam ser reprimidos pelo homem 

particular mediano. A sua realização social efetiva consiste meramente em que essa 

libertação seja canalizada para os rumos designados pelo hitlerismo enquanto unidade 

de pisar e ser pisado, de brutalizar outros e o temor de ser brutalizado. 

[...] A mistura predominante que surgiu desse processo tinha de ser a da crueldade 

desenfreada com a irresponsabilidade covarde, ou seja, foi visado e alcançado o 

estágio mais baixo da particularidade, o que hoje sabe toda pessoa que não tem razões 

sociais ou egoístico-pessoais para apagar esses fatos da memória dos homens 

(LUKÁCS, 2013, p. 791). 

 

Não obstante, o temor propagado pela propaganda mespiana, traz também o medo 

inculcado por religiões, seitas e crendices de todas origens, como se lê na sua página nas 

redes sociais acerca da proibição inerente ao tabu,  

[...] sem essa prerrogativa dos pais a família não sobreviveria. Se os pais ensinam aos 

seus filhos que “isso é pecado”, mas na escola eles aprendem com seus professores 

que “pecado não existe” ‒ ou vice-versa ‒, qual a chance de os filhos respeitarem seus 

pais? E, se não os respeitam, qual a chance de haver alguma harmonia no seio da 

família? 

 

Para o historiador Ginzburg, o tabu nos remete a uma reverência ontológica 

própria da religião, o que por sinal também é afeito ao pensamento do MESP: 

Portanto, seja no caso da origem da religião, seja no da origem do Estado, 

encontramos no início o medo e, no fim, como resultado, a sujeição ou reverência. No 

meio, a ficção, que se impõe àqueles que a criaram como uma realidade: “Esta é a 

fundação daquele grande Leviatã, ou melhor, para falar com mais reverência, daquele 

Deus mortal a quem, abaixo do Deus imortal, somos devedores de nossa paz e defesa”. 

O Leviatã, criação artificial, se ergue diante daqueles que com seu pacto o criaram — 

aqueles dos quais é feito — como um objeto que incute sujeição. (GINZBURG, 2014, 

p. 26) 

Este ‘terror’ pode ser exemplificado pela visão do MESP em fazer da escola um 

ambiente, e um caso de polícia. A educação como uma experiência de polícia como no 

sítio do MESP, consta como dever número 1: “O Professor não se aproveitará da 

audiência cativa dos alunos, para promover os seus próprios interesses, opiniões, 
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concepções ou preferências ideológicas, religiosas, morais, políticas e partidárias.” 

Podemos constatar o caráter totalmente arbitrário e que fere o princípio do direito da não 

culpabilidade. Há desde já a presunção da figura do professor como uma pessoa 

predisposta a fazer algo imoral ou supostamente criminoso.  Isto fere o Pacto de São José 

(CADH) e a constituição brasileira, princípio este consagrado em diplomas 

internacionais. Vejamos o que diz o Deputado Glauber (PSOL-RJ) no Programa da TV 

Câmara em que debateu com Miguel Nagib: 

 Mas, na verdade, o que esta proposta quer é a criminalização de professores e dos 

profissionais da educação, não é a toa que por tática na Comissão especial, eles 

retiraram um projeto, uma proposta... há um outro projeto que é do Deputado Rogério 

Marinho que é do PSDB- RN, e nessa proposta em que ele cria um tipo penal que é 

chamado assédio ideológico...e o que é a definição do assédio ideológico? O assédio 

ideológico seria o professor de alguma forma tentar doutrinar o aluno para as suas 

próprias convicções e aí eles dizem que o Código Penal Brasileiro precisa ter um 

espaço para que este professor possa passar pela avaliação de um juiz, de um promotor 

de justiça avaliando se aquilo que ele porventura tenha feito em sala de aula representa 

algo que tenha que ser criminalizado ou não;101 

 

 Por isso, a ação do MESP embora pretenda passar uma imagem de ser educativa 

e dialógica, é sempre punitiva. Intenta criar um regramento e alterar o marco político e 

social no que diz respeito a educação a partir de uma visão da educação que é aterrorizante 

e que precisa com isto de um Poder comum para sujeitar à educação e os seus sujeitos: o 

professor, que não pode  ter sua liberdade de ensinar como uma experiência de liberdade, 

e os alunos que ficam autorizados a enxergar o professor como um algoz, e por isso, a 

caguetagem, passam a delatar suas ações e seus pensamentos em um canal comum na 

mídia, e a fazer representações junto ao Ministério Público. Por isso, esta visão da escola 

como um caso de polícia, como nos referimos acima. Voltemos ao terror, por isso, a 

tentativa de desqualificar os professores, estes sim que na visão do MESP e de seus 

defensores, são os usurpadores da educação.  Para evitar o caos e a desordem, é preciso de 

um poder totalitário, absoluto para regrar a educação e a escola. Neste caso, o Estado. É a 

renúncia de cada um, professor e aluno, em sua liberdade para uma educação regrada e 

controlada com os anseios de um tipo de sociedade (reificada, conservadora e capitalista). 

Por isso, a nosso ver, para não perdermos de vista, chamamos à atenção quanto ao 

MESP de alguns pontos que aqui sumarizamos: 1) a educação dentro de uma tentativa 

ideológica de gerar consenso à parte da sociedade civil e do deslocamento como uma 

experiência de terror, de temor; 2) caso o consenso não consiga regrar o professor, a 

educação é tratada como uma experiência de polícia, isto é, vem a questão punitiva, 

                                                 
101 Disponível https://youtu.be/233e1REG3oU.  Programa Expressão Nacional de 21.02.2017  - TV Câmara 

https://youtu.be/233e1REG3oU
https://youtu.be/233e1REG3oU
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visando à sujeição do professor em sala de aula; 3) A educação como nunca se viu, como 

uma experiência coisificada, onde o professor entra na sala de aula com uma regra de 

transmitir um conteúdo previamente regulado e sem espaço para uma relação de 

liberdade; e 4) por este motivo, a liberdade é limitada dentro de uma perspectiva de 

regramento e sujeição das subjetividades, da consciência do aluno e do professor. Sobre 

alguns, já citamos aqui e sobre os outros, abordaremos adiante. 

A leitura que fazemos, é que quando a propaganda ideológica do MESP falha ao 

tentar de antemão coagir previamente o professor, entra em cena a ação punitiva sendo 

que uma vez que a educação foi rebaixada como uma atividade praticada como uma 

experiência amoral; cabe sanções de ordem cível e criminal para punir no rigor da lei o 

professor doutrinador.  Por isso, a ânsia de figurar em lei os preceitos do MESP, como se 

pode notar na tentativa realizada no Parecer sobra a sua constitucionalidade102 

confeccionado pelo próprio Movimento, muitas vezes, um compilado de frases já 

dispostas no decorrer do seu sítio. A ideia do MESP é colar os seus preceitos como 

desdobramentos dos princípios constitucionais.  

Esta tentativa normativa na Constituição é com o intuito de fazer uso de um dos 

braços do Estado que é o poder de polícia. Independente da polícia de fato, estamos 

falando do poder de polícia de fiscalizar que o Estado do ponto de vista administrativo 

tem por função. Como no caso no Código do Consumidor, no caso do poder das 

autarquias para legalizar mercados, etc. Por isso que o MESP aproveitando da visão 

ressonada da educação na estrutura capitalista e da sociedade de classes como uma 

entrega a ser realizada e um produto a ser concebido ou como um contrato de prestação 

de serviços, coisifica ainda mais a educação. Esta normatização é vista por Frigotto: 

 

 “O Escola sem Partido expressa o epílogo de um processo que quer estatuir uma lei 

que define o que é ciência e conhecimentos válidos, e que os professores só podem 

seguir a cartilha das conclusões e interpretações da ciência oficial, uma ciência 

supostamente neutra.” (FRIGOTTO, 2017, 29) 

 

 

Não à toa, isto se traduz na única mudança que o parecer do MESP defende, 

porém, não irrelevante: a obrigatoriedade de se fixar um cartaz em sala de aula com seis 

obrigações. Há a tentativa de coação com deveres que deveriam ser colados nas paredes 

de toda sala de aula, transcritas na íntegra, abaixo: 

 

                                                 
102 Disponível em http://escolasempartido.org/images/pfesp.pdf 
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1 – O Professor não se aproveitará da audiência cativa dos alunos para promover os 

seus próprios interesses, opiniões, concepções ou preferências ideológicas, religiosas, 

morais, políticas e partidárias.  

2 – O Professor não favorecerá nem prejudicará ou constrangerá os alunos em razão 

de suas convicções políticas, ideológicas, morais ou religiosas, ou da falta delas.  

3 – O Professor não fará propaganda político-partidária em sala de aula nem incitará 

seus alunos a participar de manifestações, atos públicos e passeatas.  

4 – Ao tratar de questões políticas, sócio-culturais e econômicas, o professor 

apresentará aos alunos, de forma justa – isto é, com a mesma profundidade e seriedade 

–, as principais versões, teorias, opiniões e perspectivas concorrentes a respeito da 

matéria. 

5 – O Professor respeitará o direito dos pais dos alunos a que seus filhos recebam a 

educação religiosa e moral que esteja de acordo com suas próprias convicções.  

6 – O Professor não permitirá que os direitos assegurados nos itens anteriores sejam 

violados pela ação de estudantes ou terceiros, dentro da sala de aula. 

 

Para tanto, vejamos a defesa do MESP neste parecer:  

 “Ninguém se atreveria a pôr em dúvida a constitucionalidade (formal ou material) de 

uma lei estadual ou municipal com esse teor. Evidentemente, porém, essa lei estaria 

fadada a não alcançar o objetivo a que se propõe, de promover o respeito aos referidos 

preceitos constitucionais dentro das escolas e prevenir a ocorrência de violação dos 

direitos subjetivos que delas se originam.. Com efeito, esperar que um estudante 

brasileiro do ensino fundamental e médio seja capaz de deduzir daqueles princípios e 

garantias as regras de conduta que devem ser observadas por seus professores em sala 

de aula é esperar por um milagre”.103 

  

E complementa, justificando a obrigação dos professores: 

 “Seja como for, o Programa Escola sem Partido não cria para os professores, 

enquanto servidores públicos, nenhuma obrigação que eles já não tenham por força 

da Constituição Federal, da CADH, e do ECA. Na verdade, ele apenas explicita 

deveres que correspondem a direitos que os estudantes e seus pais ou responsáveis já 

possuem. O objetivo da proposta é prevenir a violação desses direitos, informando os 

alunos sobre a existência dos deveres que lhes correspondem. A iniciativa das leis que 

visem à proteção dos direitos da criança e do adolescente também não está reservada 

ao Chefe do Poder Executivo”.104 
 

Porém, esta única obrigatoriedade e ação que o MESP defende  não é meramente 

uma defesa ingênua. O que o movimento defende com isto, claro constrangimento moral 

de toda uma classe de profissionais, como os docentes e os profissionais da educação, é 

restringir e censurar a liberdade de suas ações. Já pensou se colocarmos um quadro com 

obrigações na sala de reunião de um executivo, lembrando-lhe que não se pode fazer má 

gestão dos recursos da empresa, de que não se pode fazer assédio moral com os seus 

trabalhadores, ou ainda, se colocarmos um quadro com obrigações do Ministério público 

informando de suas obrigações de que não pode prevaricar, não se pode usar de cargo 

público para motivações particulares? Não se pensou porque tais procedimentos estão 

dentro do decoro esperado pelo cargo, estão dentro de sua conduta ética. Desta forma, 

                                                 
103 Disponível em http://escolasempartido.org/images/pfesp.pdf. 
104 Ibidem. Pág.16. 

http://escolasempartido.org/images/pfesp.pdf
http://escolasempartido.org/images/pfesp.pdf
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porque se restringir tal política aos docentes? Por que serve a interesses outros que não 

apenas de lembrar de suas obrigações, aliás, pertinentes a qualquer categoria de 

profissionais. O deputado Glauber Braga do PSOL-RJ, em debate com Nagib vai ao cerne 

da questão, quando afirma que o projeto do MESP não se trata de legislação para colocar 

placa em sala de aula: 

   A nossa diferença para o projeto Escola sem partido não defendem isso. Eles querem 

o monopólio da informação para criminalizar professores e profissionais da educação, 

gerando Tribunais Pedagógicos. Veja a contradição das informações: eles dizem que 

a legislação brasileira já tem instrumentos suficientes para coibir o que eles chamam 

de abuso, mas, ao mesmo tempo, eles querem que a legislação sirva para a colocação 

de placas em sala de aula. Aí eu pergunto: você precisa de uma legislação para a 

colocação das placas em sala de aula. Se isto fosse o problema, a gente estaria aqui 

com uma solução..porque aí a gente poderia botar placa em sala de aula que é direito 

do professor não ter o seu salário atrasado, a gente botaria em sala de aula dizendo 

que é direito do professor e do aluno ter uma sala estruturada para que ele possa ter 

oportunidade de dialogar com seus estudantes daquela escola, daquela unidade 

escolar.  

 

E assevera: 

  Olha, não é disto que está se tratando. O que a gente está aqui tratando não é 

legislação para colocar placa em sala de aula. O que a gente está tratando aqui é a 

formação de Tribunais pedagógicos para que o professor tenha medo em sala de aula 

daquilo que ele vai dizer, da forma de abordar as questões. Porque, dependendo da 

forma de como as questões forem abordadas, não vai estar colocada na moral que é 

criada por determinados integrantes do Escola sem Partido, e eles podem buscar o 

Judiciário para a criminalização.105 
   

Não há dúvida de que todo este contexto de regramento, primeiro apontando o 

ambiente da escola como uma suposta experiência de terror, e depois, colocando 

obrigações dentro de um claro alargamento e reinterpretação da Constituição, só faz com 

que haja não um ambiente de formação livre, com liberdade de consciência, de ensino, de 

fruição e de empatia, mas, antes, um ambiente violento, inóspito, de tensão, angústia, frio, 

dentro de um regramento mecânico sobre o que ensinar e aprender, o que na verdade faz 

da escola um ambiente de deformação humana. 

  O argumento que se defende aqui é que o Escola Sem Partido é um instrumento da 

falsa formação, já que pela força da lei um professor pode ser incriminado caso se 

associe sua prática docente a algum tipo de doutrinação — termo ainda não definido 

pelos proponentes desse projeto. Procura-se mostrar que colocar a prática docente em 

suspeição não é algo novo, mas algo que se encontra nas tendências do projeto 

histórico desta civilização; esse modo de enxergar a prática docente está alinhado a 

uma visão de formação como algo puramente técnico, voltado apenas para a 

manipulação das coisas na esfera do trabalho, o que não é suficiente para a 

transformação da cultura, compreendida como feito humano. (FREITAS: 2017). 
 

Todo este panorama agrava ainda mais a coisificação da relação entre o professor 

e o aluno, em grande parte é fruto de uma concepção equivocada de educação já agravada 

                                                 
105 Disponível https://youtu.be/233e1REG3oU.  Programa Expressão Nacional de 21.02.2017  - TV Câmara 

https://youtu.be/233e1REG3oU
https://youtu.be/233e1REG3oU
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pelas concepções que discorremos, sobre a educação como uma relação de temor e como 

uma experiência punitiva, de polícia, fazendo com que o docente aja em sala de aula como 

se estivesse em uma camisa de força, sendo visto em sua consciência pelos alunos e os 

seus pais como algozes, e com receio de que uma fala tirada de seu contexto acabe por 

ser denunciada decorrente do ambiente de delação em que se transformara a escola. Tudo 

isto para que a concepção pedagógica do MESP e de seus defensores possa ser 

endereçada, sendo que o professor deve transmitir o conteúdo de sua disciplina. Nada 

mais claro do que a mensagem de seu próprio coordenador no tocante ao que está em 

jogo. A questão da liberdade, tão cara para a educação assim, como para qualquer visão 

democrática da política e da sociedade. 

O professor não tem liberdade de expressão dentro da sala de aula, o que a 

Constituição garante aos professores é a liberdade de ensinar, liberdade de cátedra. 

Liberdade de expressão a gente exerce no facebook, onde você pode falar qualquer 

coisa, sobre qualquer assunto. Se o professor tivesse essa liberdade em sala de aula, 

ele poderia passar o tempo todo em todas as suas aulas, falando de futebol, de cinema, 

de literatura, de novela. Isso é liberdade de expressão. Ele não essa liberdade, se ele 

tivesse essa liberdade, ele não teria que dar aula. Ele não seria obrigado a transmitir 

aos seus alunos, o conteúdo de sua disciplina. Então é uma confusão grave. Eu chamo 

isso de flagelo da educação brasileira. É a confusão entre liberdade de ensinar e 

liberdade de expressão.106 

 

Por isso, o MESP desloca a realidade da complexidade da educação para uma 

situação na qual a experiência hostil onde o medo do terror se sobrepõe à reflexão crítica. 

Para Penna: 

Essa desqualificação não se dá por meio de uma argumentação racional, mas através 

de ataques pessoais e imagens que representam o professor, a escola e seus pensadores 

como ameaças a crianças inocentes, citando casos particulares considerados 

assustadores e insinuando que uma parcela significativa dos professores age da mesma 

maneira, mesmo que não tenham nenhum dado estatístico para apoiar essa 

generalização indevida. O primeiro e o segundo procedimentos se articulam: o uso de 

termos que não têm uma definição precisa para indicar uma ameaça abstrata que 

coloca em suspeição todos os professores e todo o sistema escolar. (PENNA, 2017, p. 

30) 

 

E Penna, complementa: 

Alguns argumentariam que imagens como essas seriam comuns nas redes sociais, mas 

insisto que imagens como essas estimulam o ódio contra os professores e referências 

teóricas legítimas no campo de pesquisa educacional. A analogia baseada na 

similitude de relação entre o professor e seus alunos e entre o vampiro e suas vítimas 

é utilizada corriqueiramente pela organização em questão. (Idem, id.) 

 

                                                 
106Disponível em SITE ANTAGONISTA - Publicado em 23 de fev de 2018 

https://www.youtube.com/watch?v=1x7cE9xXue0.  Acesso em 20 de abril de 2018 

https://www.youtube.com/watch?v=1x7cE9xXue0
https://www.youtube.com/watch?v=1x7cE9xXue0
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Se a revisão pontual sobre o ideário do MESP até aqui realizada ajudam-nos a 

apreender formalmente a sua característica persecutória militante, passamos agora ao 

exame do seu conteúdo confuso, tosco, tabaréu. Confusão essa talvez particularmente 

incômoda aos demais conservadores, especialmente os liberais, já que induz as suas 

propostas a um alinhamento com o MESP cujo ideário se apressam a rejeitar.  

Outro ponto que se destaca na narrativa do MESP é sobre o tecnicismo, sintetizada 

na expressão que o “professor deve transmitir o conteúdo da disciplina”. o próprio sítio 

do movimento diz: 

Numa sociedade livre, as escolas deveriam funcionar como centros de produção e 

difusão do conhecimento, abertos às mais diversas perspectivas de investigação e 

capazes, por isso, de refletir, com neutralidade e equilíbrio, os infinitos matizes da 

realidade.107 

 

Observe que o termo “centros de produção” remete à indústria, à linha de 

produção, por conseguinte, só executável com a técnica. É preciso técnica e um mínimo 

de racionalização dos recursos, dentro do espaço e do tempo. O problema não é este. Em 

toda atividade econômica e antes, disto, em toda atividade humana, é necessário um 

mínimo de racionalização de técnica, até mesmo o processo educativo. O problema é 

quando a escola é carimbada apenas como uma questão de técnica. Em detrimento da 

concepção humanista e porque não dizer, clássica da educação, isto é, uma concepção de 

formação humana. 

De fato, ao analisar o tecnicismo da direita conservadora liberal, Girotto o coloca 

lado a lado com um suposto tecnicismo mespiano, algo que não é possível entrever nas 

teses do movimento. 

Mais recentemente temos visto avançar a proposta de reformulação do Ensino Médio 

(divulgada em 22/09/2016), conduzida pela Secretaria Executiva do Ministério da 

Educação sob o atento acompanhamento (e por que não dizer direcionamento) de 

grupos empresariais (Itaú-Unibanco, Fundação Lemann, Todos pela Educação, SESI). 

Mais uma vez, sem a participação de alunos, professores e toda a comunidade escolar, 

tal projeto poderá resultar em um aumento da relação entre educação e mercado de 

trabalho, reforçando assim a concepção tecnicista que tem definido a escola de 

pensamento único nas últimas décadas no Brasil. Pode significar também, uma 

expressiva diminuição da carga horária destinada às disciplinas de Ciências Humanas, 

valendo ressaltar que as mesmas têm sido os principais alvos de ataques dos 

defensores do Escola Sem Partido. (GIROTTO, 2016, p. 72) 

 

Ora, contrariamente ao conservadorismo liberal dos grupos empresariais citados 

por Girotto, e de outros tanto que compõem a elite econômica do país restruturada nos 

períodos Collor de Mello, FHC e Lula da Silva, o ideário do MESP em muito se 

                                                 
107 Disponível em http://escolasempartido.org/apresentacao, acesso em 19 de abril de 2018. 
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assemelha ao ideário integralista da década de 1930, não por acaso vivido sob uma crise 

do sistema capitalista sem precedentes. Conforme observado por Chasin (1978) no 

primeiro capítulo, o horizonte teleológico do integralismo era o de uma modernização 

conservadora, chauvinista e religiosa. Se o integralismo tinha no catolicismo 

tradicionalista uma espécie de freio para o irracionalismo, o MESP e outras correntes da 

ultradireita não nominadas aqui tem na teologia da prosperidade do neopentecostalismo 

o acelerador para o anti-intelectualismo, conforme veremos adiante. E mais, Chasin 

chamava a atenção para o fato de, na época do integralismo, o fascismo buscava esfacelar 

as relações sociais para se expandir, ao passo que o integralismo retrocedia “com medo 

do esfacelamento” (1978, p. 652). Para Chasin, portanto, a ideologia fascista é a do saque, 

advogando a destruição do mundo e do homem para viabilizar a continuidade da expansão 

do valor (Idem, id)108. Por fim, ainda na linha da busca de compreensão para a relação 

entre a condição estrutural e a ideologia no terreno em que as confusas ideias mespianas 

se movem, cabe um esclarecimento acerca da semelhança entre a crise estrutural dos anos 

1930, período da ação integralista, e a dos tempos atuais. Em depoimento a este autor, 

Araújo (2020) nota que, a partir de 1998  

Vivemos uma nova crise estrutural cuja causa é a 4a. revolução tecnológica que elevou 

a composição orgânica do capital a tal ponto que a produção de mais-valor já não 

opera como estímulo para que a acumulação de capital continue em forma de espiral. 

No tempo presente, a saída do sistema é a hipertrofia do capital portador de juros com 

total destaque para o capital fictício. Todo o sistema opera há anos antecipando um 

mais-valor que não foi produzido e que, de fato, não será. Aparentemente o momento 

do ajuste entre a valorização prometida e a ocorrida já teve início. Nos anos 30 a 

solução de um quadro semelhante foi através de uma guerra mundial e da eliminação 

física de parte substantiva da massa do povo que já não interessava à continuidade da 

valorização do valor, mas que, ainda assim, era fonte de gastos (saúde, previdência, 

educação, segurança pública) que drenavam ainda mais a fração do mais-valor a ser 

apropriada pelas personificações do capital – além da destruição de capitais na forma 

de valores de uso e na forma dinheiro (deflação).   

 

Do ponto de vista estrutural, o atrofiamento do capitalismo no Brasil, tal como 

acompanhamos o raciocínio de Chasin no Capítulo I, demarcou a distância ideológica do 

integralismo caboclo de Salgado e de Reale frente ao fascismo italiano. Todavia, do ponto 

de vista ideológico, o horizonte italiano era a expansão econômica com regressão política, 

ideológica e social. Segundo Araújo (2020) 

No caso do Brasil, com seu capital incompleto e incompletável, a hegemonia 

integralista nunca foi uma possibilidade. Além disso, o integralismo articulava a 

regressão não só política, ideológica e social, mas também econômica – diante da crise 

                                                 
108 “Dado que boa parte a acumulação capitalista alemã no período teve na expropriação de judeus, eslavos 

etc. a fonte de financiamento inicial; sem esquecer do trabalho escravo dos prisioneiros de guerra e dos 

prisioneiros dos campos de extermínio, é importante frisar o papel chave do racismo biológico nazifascista” 

Depoimento do professor Paulo Henrique Furtado Araújo a este autor (2020). 
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das economias capitalistas industrializadas, o integralismo propõe a paz da vida rural, 

o que por si, implica em deter o avanço das forças produtivas ou da produtividade do 

trabalho que é próprio ao valor em expansão. Ou, dizendo de outro modo, frente ao 

colapso das políticas econômicas liberais, frente ao risco de uma industrialização 

repetir no Brasil uma crise catastrófica como a de 1929, a solução integralista é 

contrapor o pequeno capital, a pequena propriedade (do camponês e do artesão), ao 

grande capital. O que evidencia o caráter utópico, e reacionário de tal proposta e a 

impossibilidade de tornar-se hegemônica – por sua propositura absurda em termos da 

expansão do valor (Idem, id). 

 

Por sua semelhança com a crise estrutural que gerou as ideologias e ações 

nazifascistas, parece não restar dúvida que a atual crise teria promovido os fenômenos 

políticos reacionários conhecidos e disseminados nos EUA, na Itália, na Hungria e no 

Brasil, conforme assinalamos na Introdução geral da tese.  Desde esse ponto de vista, tais 

fenômenos buscam objetivar o que há de mais retrógado e reacionário do capitalismo 

tardio, entretanto, “no caso específico num país periférico e retardatário, distinguindo-se 

do fascismo italiano, os fenômenos do bolsonarismo109, olavismo etc. são a expressão e 

objetivação das tendências reacionárias e conservadoras” (Araújo, 2020). 

Nossas observações sobre o MESP em particular e os demais movimentos 

conservadores liberais em educação, restaria impreciso e talvez incompleto caso não 

abordemos a relação estrutural e a ideologia no ambiente do capitalismo tardio ou pós-

moderno em geral. 

Há tempos a sociedade do espetáculo ou da mercadoria abriu mão de questões 

como a verdade e se entregou a aparência das coisas (DEBORD, 2017). Nessa sociedade 

subjaz fortemente a espacialização do tempo caracterizado pelo abandono da noção de 

história, prevalecendo uma visão fragmentária, efêmera e espetacular sobre o presente, 

sendo isso tudo presidido pela lógica da rentabilidade. Para Fredric Jameson (1996) é uma 

sociedade destituída de qualquer utopia, sendo, portanto, meramente formalista. Trocada 

por lutas identitárias específicas, a luta de classes foi abandonada e até certo ponto 

condenada pela esquerda, em parte igualmente interessada na desconstrução da razão. 

Encarada como um entrave para a liberdade real do indivíduo, exposta como uma 

metanarrativa a ser desconstruída, a ontologia do ser social ganhou o desprezo da 

intelectualidade burguesa à direita e à esquerda. Em suma, na agenda pós-moderna a 

convergência de ideias passou a ser pautada pela recusa sistemática da luta de classes, 

                                                 
109 Fenômeno do Bolsonarismo não é também um grupo homogêneo. Setores militares com uma visão 

nacionalista, como o anúncio do Programa Pró-Brasil na reunião de abril de 2020 em que defendem 

políticas de intervenção do Estado na economia, passando pela ala Liberal capitaneada por Paulo Guedes, 

assim, como segmentos neopentecostais, e grupos mais retrógrados e reacionários, como os de Olavo de 

Carvalho. 
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pela oposição à tradição ontológica e fenomenológica moderna. A partir do universo 

restrito da academia projetou-se para toda a sociedade esquemas rizomáticos com suas 

miragens libertárias, ou, na visão de Boaventura Santos igualando o discurso acadêmico 

ao discurso político populista, tornou-se necessário afirmar a necessidade de se caminhar 

em meio à distopia presente, tendo a fruição do senso comum como base da ciência para 

a organização da vida social (SANTOS apud REIS, 2015). Segundo Reis (2015, p. 302) 

[...] a linha de pensamento daí advinda trata de uma perspectiva política estratégica 

que parte da afirmação das subjetividades para o enfrentamento de qualquer tipo de 

norma formal (linguística, epistemológica, estética, ética etc.), angariando no seu 

curso o compromisso contra-hegemônico em relação aos vários e sutis sistemas de 

dominação ainda hegemônicos. 

 

Em que pese se tratar de uma visão intelectualmente legítima, todavia, o problema 

que ela traz é o mesmo de toda crença, pois acaba desconsiderando visões contrapostas 

anulando completamente qualquer intenção política, incorrendo nessa medida na 

contradição de promover as subjetividades do senso comum a uma norma formal. De 

acordo com Jameson (1996), isso ocorre pela existência de um dualismo subjacente a 

qualquer crença, no caso a crença no poder das subjetividades como instrumento de 

emancipação ou autonomia dos indivíduos, o que acaba reforçando o caráter alienante da 

“ciência do senso comum ou do conhecimento sem teoria” (REIS, 2015, p. 303). 

Ora, o que buscamos ilustrar com este sumário sobre o paradoxo ideológico de 

uma militância desconstrutiva-libertária surgida no ventre do pensamento não 

conservador, é a sua proximidade com o dualismo das crenças conservadoras em geral 

próprias da direita e da ultradireita. Pode-se explicar, por exemplo, que o seu rápido 

entranhamento numa sociedade profundamente desigual quanto a renda e a cidadania, 

para ficarmos apenas nessas grandes mazelas nacionais, se deveu à falsa ideia de 

promoção da igualdade. Um aparato midiático extraordinário de apresentadores 

populistas de ultradireita, incluindo influenciadores digitais nas redes sociais, vem 

propagando performaticamente o anti-intelectualismo sob formatos diversos junto às 

classes médias e populares há pelo menos duas décadas. Sem condições de promover um 

avanço civilizatório, tempo que se perdeu em meados dos anos 60, parte significativa do 

Brasil se entregou a intensificação da precarização em todos os níveis, sendo o MESP 

uma das gambiarras morais da atualidade contra o que se contrapõe à sua barbárie ética. 

Como disse Paulo Henrique Araújo (2020), “barbárie é o que o capital tem a oferecer para 

a humanidade daqui para frente”. 
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4.3. Educação, capitalismo tardio e conservadorismo. Elementos para a resistência 

 

Em geral, as forças progressistas pressentem que alguma coisa está muito 

malparada quando algumas das principais lideranças intelectuais orgânicas das elites 

liberais se colocam em oposição frontal aos termos e ao conteúdo de movimentos da 

ultradireita conservadora. É o caso da linha de frente da ONG “Todos pela educação”, a 

qual tem repetido com frequência que os problemas da educação no Brasil não serão 

resolvidos pela pauta do MESP. Também de um modo geral, as forças progressistas 

desconfiam quando aquelas elites liberais buscam orientar a sua posição teleológica para 

um ajuste com a sua própria posição na tensa disputa estabelecida com a ultradireita 

conservadora. E, sob o governo maníaco de Jair Messias Bolsonaro o que não tem faltado 

é disparate, tensão, conflito e negatividade comprováveis nos 18 meses de gestão, período 

no qual empossou quatro Ministros da Educação sendo dois deles indicados por um 

astrólogo-guru, um indicado pela bancada retrógrada da teologia da prosperidade e um 

que mentiu quanto ao currículo110.   

Como Lukács explica na Ontologia (2013), o homem não age mecanicamente sem 

uma visão de mundo. Até os condicionamentos humanos são decorrentes outrora de um 

momento reflexivo, ideológico que foram se aprimorando de forma a parecerem ser 

meramente imediatos, mecânicos, sem o serem, entretanto. Foi a mente humana que 

traduziu uma série de momentos e ações em toda sua complexidade em sínteses e padrões 

de como fazer algo com a maior assertividade possível, quer pela experiência, pela ciência 

e pela tradição, pois o ser humanizado pelo trabalho, o indivíduo, é igualmente instruído 

por ele. Ao longo da história da humanidade o trabalho e a educação caminharam juntos, 

tornando-se, ao fim e ao cabo, uma necessidade e política de Estado. Outros autores 

clássicos conservadores, como Hobbes e Rousseau, os quais já fizemos referência aqui, 

reconhecem a importância da educação e da conscientização do indivíduo quanto a sua 

humanidade. No sentido contrário de tudo isso, vimos na seção anterior que a proposta 

do MESP em desideologizar a vida social e instrumentalizar a educação em um conteúdo 

técnico a ser transmitido, impondo à consciência a esterilização do ser social, 

transformando-o num ser menos (FREIRE, 2013).  

                                                 
110 Mais uma vez compete recordar que, nesse tempo, afirmou que a educação pública infantil oferecia 

mamadeira de piroca para crianças (ver nota 21, Cap. I), que a terra é plana e que as teorias de Darwin são 

comunistas.    
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Embora o conteúdo dos ataques coordenados pelo MESP e a ultradireita 

conservadora à educação liberal em geral, e no específico quando identifica num partido 

de centro-esquerda a responsabilidade pela gestão da educação, não se coadune com um 

projeto fascista stricto senso, temos, a exemplo do movimento integralista da década de 

1930, uma intenção numa conjuntura de crise a ser considerada. De fato, tomando como 

referência o depoimento de Paulo Henrique Furtado Araújo (2020), a atual crise estrutural 

é a “geratriz de todos esses fenômenos políticos reacionários que hoje nos remetem ao 

fascismo clássico”. Ou seja,  

É a mesma crise que gerou o nazifascismo. E, tal como o integralismo era a 

objetivação das tendências reacionárias do capitalismo num país periférico e 

retardatário, distinguindo-se do fascismo italiano; os fenômenos do bolsonarismo, 

olavismo etc. são essa expressão e objetivação atuais das tendências reacionárias e 

conservadoras: ou a manifestação da impotência da resposta reacionária e 

conservadora em uma entificação colonial do capitalismo111. 

 

Nesse sentido, é necessário e importante que sublinhemos, para além das 

gambiarras morais da ultradireita que se apresentam na atualidade do país, conforme 

ressaltamos um pouco antes, os esforços de instrumentalização da Base Nacional 

Curricular Comum (BNCC) realizados pelos conglomerados educacionais privados. Mais 

antigos do que o MESP e a choldra chauvinista, retrógrada e reacionária que se apresenta 

em nome da tradição, da família e da propriedade, os conglomerados educacionais se 

impuseram teleologicamente na BNCC associando programaticamente a qualificação 

para o trabalho ao conceito de competência112. Difundido no mercado de trabalho, tal 

conceito limita, de resto, a educação ao marco de procedimentos, valores e atitudes num 

universo de conhecimento construído. Adiante retomaremos a questão dos valores. 

Para Gramsci (2011), a educação conectada ao trabalho volta-se para o ser 

humano constituir-se em liberdade para se adaptar e agir adequadamente nas 

circunstâncias da realidade histórica que se apresentam. A educação precisa ser a 

promoção humana da consciência e da práxis sem instrumentalizações funcionalistas. 

Contrariamente a esse espectro funcionalista, o educador precisa conhecer profundamente 

o ser social, não podendo ser rebaixado e depreciado segundo uma visão funcionalista ao 

modo da teoria do capital humano, conforme pensa tanto o conservadorismo liberal como 

também os conservadores de ultradireita. Todavia, a educação não pode negligenciar a 

                                                 
111 ARAÚJO, P. H. F. Depoimento ao Autor em 16/07/2020. 
112 BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Proposta preliminar. Segunda 

versão revista. Brasília: MEC, 2016. Disponível em: <http://basenacionalcomum.mec. 

gov.br/documentos/bncc-2versao.revista.pdf>. Acesso em: 23 mar. 2017. Pág.16. 
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relação entre o gênero e o indivíduo, suas crenças, hábitos, costumes, moral e modos de 

pensar. O mal-estar na civilização identificado e nomeado por Sigmund Freud (2011), 

reflete nas concepções particulares de mundo se impondo naturalmente ao educador no 

ato de educar na abordagem relacional das subjetividades humana. Nesse sentido, a 

formação do homem se encontra historicamente inseparável da cultura e do caldo de 

ideologias e crenças, por conseguinte, o caminho de uma educação pautada pela utopia 

da liberdade é aquele que, segundo Paulo Freire (2013), dialoga com o educando. Ao 

tentar impedir que a escola e o professor reflitam e dialoguem em sala de aula sobre os 

conflitos humanos, suas controvérsias intelectuais e diferenças de toda natureza, seja 

alegando ser o conteúdo impróprio seja submetendo o conteúdo a um modelo 

funcionalista, faz parte de uma confusão deliberada pautada pelo conservadorismo em 

geral, de direita e de ultradireita. Nesse ponto estão todos de acordo quanto ao pôr 

teleológico a ser executado, qual seja, estabelecer um modelo de mediação pedagógica 

controlada a partir da estrutura econômica capitalista, sendo para tanto necessário 

suprimir a autonomia docente. Ora, cabe perguntar se é possível suprimir algo que já se 

encontra suprimido numa cultura estranhada? Portanto, de que autonomia estaríamos 

falando? Podemos aqui retomar a questão dos valores produzidos e reproduzidos na vida 

social deixada em aberto mais acima.  

Marx e Engels, em A ideologia alemã (2007), chamam a atenção para o fato de 

que estando o indivíduo imerso numa cultura estranhada pela presença dominante da 

mercadoria, é o valor de troca, ou simplesmente valor o determinante das tradições, dos 

costumes, da moral etc. É o valor em expansão a refletir no modo como o homem produz 

e reproduz a sua vida na sociedade do espetáculo ou da mercadoria. De fato, a considerar 

o cotidiano atual do homem burguês, suas relações são como uma empresa a qual ele 

gerencia 

[...] o amor, o sexo, o casamento e os filhos, o cachorro da família, a gorjeta do 

entregador de pizza etc. como numa empresa típica, não apenas na forma de 

funcionamento (envolvendo inúmeras decisões e sujeitos e seus recursos e limitações 

tecnológicas), mas, principalmente, nos seus investimentos, economias/capital ativo; 

bens duráveis/ equipamentos; membros da família/força de trabalho (JAMESON apud 

REIS, 2012, p.  163). 

 

A contradição em termos aí instaurada expressa um conflito interno do indivíduo 

de todo modo efêmero enquanto tempo de duração, pois será absorvido na sua vida social 

como consciência reificada. Isso significa que não se dando conta do seu aprisionamento 
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ao valor por se tratar de valor em expansão, o indivíduo burguês muda para manter113. A 

exigência de objetividade do modo de produção adotado nas sociedades capitalistas 

requer das elites o seu controle e, naturalmente, a disputa por ele. Disso resulta negociar 

a inclusão de pensamentos antagônicos ao seu próprio, ainda que isso resulte em perdas 

na sua pretensão de autonomia no controle social. Toda essa exposição sobre a 

problemática do valor nos remete às ilusões forjadas como futuro da humanidade, nos 

termos freudianos, sendo essas ilusões o sistema de valores morais, éticos e crendices 

espirituais que, sendo negociadas, manifestam o caráter dualista da ideologia dominante. 

Somado a essas razões temos que, por fim sem ser por último, a recusa distópica e 

obscurantista da razão dialética que se manifesta em todas as classes na forma e no 

conteúdo anti-intelectualista atual, se apresenta como o sintoma mais evidente do fracasso 

revolucionário das subjetividades e do cotidiano para superar as assimetrias entre as 

classes sociais (Reis, 2015). 

No atual estágio cultural que nos encontramos em meio ao capitalismo tardio, o 

estranhamento se manifesta tal como uma pandemia mórbida na qual o indivíduo, 

qualquer um de nós, submetido que está à expansão do valor, pouca chance tem de exercer 

qualquer autonomia para afirmar seus desejos e realizar projetos. Nesse sentido, é de se 

notar que há muito a atividade docente deixou de ser um exercício de autonomia, e isso 

ocorreu sem que a ultradireita interferisse diretamente. Sob o modo de produção 

capitalista, a regulação dos meios disponíveis para a prática docente, salvo raras exceções, 

são planejadas e prescritas de acordo com a orientação de administradores, economistas, 

gestores, pedagogos e toda sorte de tecnoburocratas orgânicos à serviço das elites 

provedoras do pensamento único dominante. Atores recentes e característicos do 

capitalismo financista-rentista internacional, como o BIRD a UNESCO e a OCDE, 

exercem o papel mediador nos conflitos teleológicos para fins de acertos ou metamorfoses 

nos pactos internacionais. Nacionalmente, na periferia em que vivemos, atores aqui já 

mencionados como os conglomerados educacionais privados Pitágoras/ Kroton/Cogma, 

Estácio e Anhanguera, disputam o alcance de suas ações incrementados pelas políticas de 

financiamento estudantil FIES114, mas, nos cabe ponderar, não somente penetram no 

ensino superior, mas, também no ensino básico, inclusive em colégios de metodologia 

                                                 
113 Ver REIS, 2015. 
114 “Em 2015, o Fies representou 70,5% da receita líquida da graduação presencial do grupo Kroton, o que 

equivale a aproximadamente R$ 4,2 bilhões. O grupo Estácio obteve 55,17% de sua receita líquida com o 

FIES. No grupo Ser Educacional, o FIES representou 46,4% do rendimento líquido, e no grupo Anima, 

45,2%.” (CHAVES, 2019, p. 71) 
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construtivista, como a aquisição do Colégio Parque115 e as aquisições do Grupo Estácio116, 

mostrando como que na visão dos empresários e financistas, a educação é um modelo de 

negócio altamente rentável. Lado a lado, outros conglomerados financeiros como 

Lemann, Ayrton Sena, Abril etc. disputam o dinheiro público municipal, estadual e 

federal oferecendo serviços e produtos pedagógicos, além de auditorias dentre outras 

mercadorias   de fusões e aquisições assim como a valorização de papéis no mercado de 

capitais. Como já notado aqui, o crescimento exponencial do mercado educacional para 

esses grupos ocorreu ao longo dos 21 anos (1995-2016) de governos compartilhados por 

partidos alinhados à direita, à esquerda e ao centro. Em conjunto, como reflexo do 

dualismo estrutural próprio das raízes conservadoras das elites brasileiras, esses grupos 

obtiveram uma reserva de mercado com centenas de milhares de matrículas financiadas 

com recursos públicos, inflando os seus ganhos em prejuízo do investimento na educação 

pública.  

Finalizando essas considerações, cabe notar que o resultado recente da 

concentração da educação nos conglomerados, instituições e fundações privadas, os levou 

à busca obsessiva pela otimização dos meios e a redução de custos da mercadoria trabalho 

docente. Busca essa cujo télos atual se confunde com a uberização do professor, um 

barbarismo obscuro, mas com significado evidente. É certo que o pensamento humanista, 

dialético e histórico sobre a educação aqui tantas vezes referenciado se mantém muito 

vivo. O trabalho educativo, como diz Saviani (1980), se reproduz e ascende na estrutura 

capitalista como a manifestação do problema a ser enfrentado, e não como o problema 

em si. Como tal, a educação tanto reflete o télos das elites dominantes como é o exercício 

por excelência para a formação, o domínio e a elevação da consciência do indivíduo 

voltado para a vida social. Na contramão dialética disso, a elevação da consciência deve 

ter por finalidade alimentar o processo educativo. 

 

 

 

 

                                                 
115 Nos referimos à venda de 5% da instituição para a Bahema Educação, ligada ao fundo de investimento 

homônimo. A transação, que envolveu 7,8 milhões de reais.  

Detalhes em: https://vejario.abril.com.br/cidade/polemica-na-escola-parque/ 
116O Grupo Estácio inicia em 2018 às suas operações no ensino médio profissionalizante. 

Detalhes:https://oglobo.globo.com/economia/estacio-abre-escolas-de-ensino-medio-com-curso-

profissionalizante-21998344 

https://oglobo.globo.com/economia/estacio-abre-escolas-de-ensino-medio-com-curso-profissionalizante-21998344
https://oglobo.globo.com/economia/estacio-abre-escolas-de-ensino-medio-com-curso-profissionalizante-21998344
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Concluindo 

 

Como vimos no desenvolvimento da tese de doutoramento, tratamos como 

problema teórico aspectos  do conservadorismo  e do fascismo que facearam de algum 

modo à natureza das relações sociais da cultura educacional brasileira partindo da 

Colônia, terminando no último capítulo com o que podemos denominar de achaque à 

educação como liberdade, como se vê na guarida que teve o Movimento Escola sem 

Partido (MORONI, 2017), criado em 2004 por Miguel Nagib, Procurador do Estado de 

SP, e que tem seu ápice em 2015 com a tramitação do projeto de lei PL 867-2015 na 

Câmara Federal dos Deputados. Juntamente, não à toa, com a ascensão de movimentos 

conservadores e com algum diálogo com o fascismo, que culminou no golpe parlamentar 

contra a Presidente do Partido dos Trabalhadores, democraticamente eleita em 2014, 

Dilma Rousseff e à eleição de Jair Bolsonaro, da extrema direita em 2018. 

Pois bem, o que notamos de forma mais preocupante, é que o Escola sem Partido 

não é um epifenômeno117, não vem ao acaso. Por isso, localizamos seu DNA, isto é, ideias 

conservadoras, retrógradas mesmo desde o Brasil Colônia e que não passaram incólume 

ao Brasil das ‘Repúblicas’ e Ditaduras. Pois, tal movimento ao mesmo tempo em que é 

retroalimentado, ele influencia ideologicamente a sociedade brasileira. 

Podemos concluir também como a escola entendida aqui como espaço público 

sofre interferência ideológica, isto é, serve de objeto de disputa de correntes de 

pensamento, mas, sempre aterradas na base material, no caso, a estrutura econômica 

brasileira, como forma de manietar às futuras e correntes gerações, e associar às 

iniciativas educacionais (sistemas educacionais, legislações e políticas públicas) a 

iniciativas advindas da sociedade de classes.  

Aqui, especificamente, vale recordar que a escola é a escola do seu tempo, assim, 

como a cultura, a ideologia. Notemos o período 2004 – 2020, especificamente tomando 

como objeto o nascimento e a propagação do Movimento Escola sem Partido e seu 

contexto e acomodação na sociedade e educação brasileira, de tempos difíceis, somente 

                                                 
117 Para a nossa surpresa, às vésperas da versão final deste tese, no dia 22 de agosto de 2020, Miguel Nagib 

veicula no sítio oficial do movimento que está se desligando da liderança do mesmo. Que “jogou à toalha” 

como o mesmo disse em entrevista à Rádio gaúcha Guaíba e que está no ‘home’ do sitio oficial do MESP. 

No entanto, cabe monitorar se isso é uma tática, uma vez que o próprio Nagib afirma que qualquer ‘cidadão’ 

está à vontade para dar continuidade ao movimento. Aliás, o próprio sítio do MESP, não foi desativado. 

Então, nos cabe cautela antes de afirmar algo com assertividade. Além disso, por todo o protagonismo que 

teve o MESP desde 2004, de qualquer forma, não foi meramente um movimento pontual como 

desenvolvido no decorrer da tese. 
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para citar alguns desdobramentos: a crise financeira mundial de 2008, as jornadas de 

junho de 2013, a polarização política em 2014, a crise fiscal brasileira em 2015, o golpe 

parlamentar em 2016, o Estado judicial com as investigações da Lava-Jato, desemprego 

e o ataque mesmo nas políticas de distribuição de renda e de bem-estar social para a classe 

média e populares em um contexto, como visto, de crise de hegemonia em decorrência 

da crise estrutural em escala mundial, e o reflexo no campo da educação, cada vez mais 

reificada, desfigurada de suas humanidades, deixando de ser ‘desinteressada’. Nada 

melhor, portanto, ter podido dissecar em parte o antípoda mais concreto da ideologia 

reproduzidas por estranhamentos e pelas distorções da crise estrutural, e o que é mais 

representativo deste momento, que é o movimento Escola sem partido, assim, como os 

movimentos conservadores e que dialogam com o fascismo, que defendem uma pretensa 

desideologização da escola e da formação, como se isto fosse possível.  

Pois, diferentemente do propalado pelos ideólogos burgueses da educação (aí 

incluídos: organismos multilaterais, como BID, UNESCO e empresariado internacional 

e brasileiro) sobre uma pretensa desideologização ou neutralidade do conhecimento, 

percebe-se que é inexorável à disputa pela hegemonia cultural de uma sociedade, pois, o 

mesmo movimento que defende uma educação “neutra” sem ideologias ditas de gênero e 

ideologias progressistas, cai em contradição quando fala que a educação tem que ser dada 

pelos valores da família e dos pais. E sob os valores da liberdade econômica e da 

prosperidade. Mas, então, isso não seria ideologia também? Isto é, com efeito, ideias e 

representações que a consciência individual e social tem sobre determinada realidade, 

tanto no âmbito de entendê-la como de intervi-la. E dependendo da ideologia, percebemos 

quão a mesma está ou não deslocada da realidade (vida social). 

Como vimos, entendemos como a questão é histórica, aqui uma breve digressão e 

certa repetição do que vimos na tese: as lutas ideológicas se intensificaram com a 

Revolução Burguesa do Brasil em 1930, com a tomada de poder por Vargas em 

coalização frágil entre setores conservadores e setores urbanos, como o tenentismo, que 

em última instância, reproduziu à época em ampla escala, embora, com alto grau de 

desiquilíbrio entre as regiões do Brasil, a escola dual da época do Império e da Velha 

república. Com efeito, a escola Primária-Profissional, para os filhos do operariado e a 

escola Secundária-Superior para os filhos da burguesia e das camadas médias urbanas. 

Com uma diferença substancial, houve a reforma Francisco Campos em 1931, e 

depois a Reforma Capanema no Estado Novo em 1942, uma tentativa de ordenação de 

um sistema nacional da educação, com dirigismo do Estado, mas, dando organicidade ao 
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sistema da educação, com as funções e a organização do ensino primário, fundamental, 

secundário (comercial, industrial) e superior, porém, com a representação para este 

sistema de discriminação social, de reprodução da ideologia da sociedade de classes, a 

dominante, sendo beneficiada pela alta seletividade do ensino secundário e superior, e 

com as subvenções orçamentárias do Estado para expansão e financiamento da rede 

privada de ensino, reproduzindo ideologicamente a vida social de então.  Das bases 

materiais de um Brasil, com suas imbricações entre o arcaico e moderno, em vias de 

industrialização na era Vargas, mas, com uma classe dominante do setor agrário-

exportador, dos industriais que expandiram com a crescente urbanização, sobretudo de 

1940 a 1970, e do proletariado sem formação, marginalizado e migrante das zornas rurais 

em um contexto econômico de país exportador rural e importador de bens de capital.  

Todo este panorama torna claro como há uma disputa entre visões de mundo, entre 

ideologias que a despeito de representar concretamente ou se descolar da realidade 

resvalam na educação por ser um espaço público e natural que se tornou a forma 

hegemônica de formação do ser humano, como cidadão, como recurso humano, 

principalmente, após a ascendência da classe burguesa e do modo de produção capitalista 

que demanda as competências de domínio na leitura, nas operações matemáticas e noções 

de sociedade, Estado, e etc.  

Porém, percebemos que desde a década de 30, esta relação de reprodução social 

da educação com a estrutura social, vai pouco a pouco ficando mais descolada de uma 

relação que embora mediada, era mais perceptível com a economia, e hoje, com o 

desenvolvimento da estrutura capitalista e da cultura como mercadoria, incutiu no 

descolamento entre a educação - economia para uma relação mais autônoma desta última, 

embora, não tenha como se desgarrar dela, pois é na base material que está aterrada sua 

representação. Hoje, podemos perceber como desenvolvimento da nossa hipótese a 

relação ainda mais amalgamada da educação x sistema de crenças, ou educação x 

representações morais, éticas; em síntese, educação x ideologia. Isto corrobora às teses 

de Lukács na Ontologia, especificamente, quando disserta sobre o Ideal e a Ideologia e 

sobre o Estranhamento. A visão da cultura e da educação claramente, como também, 

lócus de disputa e da tessitura de classes. 

Daí, por isso, o advento de movimentos ideológicos, ou de consciência para 

intervir na estrutura na escola, como o movimento Escola sem Partido, e como os próprios 

documentos de organismos multilaterais e do empresariado brasileiro que vem 

influenciando diretamente nos rumos e no funcionamento não mais pontual das escolas. 
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Não se trata mais de reproduzir apenas a escola ou qualquer espaço de formação, como 

algo similar aos dogmas do mercado e da estrutura capitalista, visto que tal relação já está 

naturalizada. É ponto pacífico.  

Trata-se, agora, de mexer e intervir nas crenças, na moralidade, no regramento 

ético da relação professor – aluno e da sociedade de classes que possui no Brasil, como 

entendido, raízes conservadoras. Uma vez que se tem naturalizada a escola como 

reprodução material e estrutural do sistema social e capitalista, falta abarcar a consciência 

para minar qualquer possível resistência à ordem vigente que está em crise de hegemonia 

e estrutural, mas segue adiante. Por exemplo, como vimos, mesmo nos mais brutais anos 

da Ditadura na década de 70, no governo Médici, se tinha não apenas a resistência armada, 

mas, sobretudo uma luta de consciência que se traduziria na organização da sociedade 

civil e da classe política, que culminou na anistia em 1979 no Governo Geisel e nas lutas 

pela Direta Já, em 1985, no Governo Figueiredo. 

Quando defendemos que tal relação está naturalizada, podemos associar os 

ditames da escola, com os preceitos do mercado, meritocracia, competitividade entre os 

professores; a racionalização do espaço da escola seja ele público ou privado nos moldes 

de uma empresa; a redução de uma perspectiva de formação humana para uma perspectiva 

tecnicista e reificada donde na formação, se propõe extrair daquele aluno apenas um 

profissional e quando muito, um cidadão em consonância com as regras do mercado e do 

Estado. 

E é neste contexto que nasce a tentativa, traduzida aqui do Escola sem partido, 

dentre outras existentes, de estrangular qualquer reflexão e consciência que não seja 

aderente à ordem vigente e sua moral e ética como uma visão liberal no lado da economia 

e da política, mas, conservadora nas relações sociais e de família, visto que a escola não 

é apenas um aparelho reprodutor da estrutura capitalista, mas, ainda possui sim, um 

potencial de transformação.  

Se não, tal empreitada do movimento Escola sem partido não se justificaria, seria 

uma ação frívola. Isto se justifica na história brasileira, pelo movimento escolanovista, 

pelos pioneiros da educação Nova, pela visão dual da escola, pela política positivista dos 

militares na Ditadura Civil-Militar de 64 a 85, pelas iniciativas da LDB de 1996 no 

Governo Fernando Henrique. Pois, sendo a escola, a forma hegemônica de formação e 

educação das novas gerações, inevitavelmente, nesta formação estão incutidos valores, 

crenças, a forma de agir (moral) e a tentativa regularizadora de entender e fomentar 
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padrões de comportamento (ética). Não é pouca coisa, a relevância da escola no processo 

de formação humana. 

Uma vez que tal transformação passa decerto por um processo de consciência e 

pela sociabilidade, pois toda visão de mundo é social, é preciso abarcar a consciência, e, 

por conseguinte, a moralidade no primeiro momento do intelectual que faz esta mediação, 

que é o professor, para se refletir doravante no regramento dos educandos.  Não à toa, o 

próprio movimento dirige seus ataques às ideias de Antonio Gramsci, para quem, a escola, 

como aparelho da sociedade civil, é a trincheira de grande importância na guerra de 

posição, conceito que inovou a ciência política. 

Outra inovação de Gramsci foi o da importância da escola, como reformador 

moral e intelectual da sociedade, na luta pela hegemonia e na transformação por um 

trabalho constante de crítica e de práxis, do senso comum à consciência filosófica. As 

ideias de Gramsci desmontaram de vez, a ideia da escola como um espaço neutro, visto 

que a cultura e a ideologia cimentam o plano do subjetivo ao plano objetivo. Com efeito, 

o cotidiano da realidade com a consciência das pessoas. 

Outro ponto que chama a atenção é a completa falta de embasamento teórico do 

Movimento Escola sem Partido, assim como do espraiamento dos movimentos 

conservadores. Quando visitamos o sítio do mesmo, percebemos que há uma falta de 

clássicos para embasar tais ideias, mas, que nem por isso, as mesmas são possíveis de ser 

facilmente descartadas, uma vez que embora estejam aterradas no senso comum, possui 

enraizamento na sociedade brasileira e na sociedade política. Gramsci também alertou 

para não subestimar a possibilidade de alterar crenças com o pretenso domínio de uma 

filosofia e de um conteúdo. Não se trata de uma ação puramente do intelecto, de se ter o 

melhor argumento, etc., é uma operação afetiva, do ponto de vista que envolve a fé, 

representação de crenças, catarse. Não é uma questão meramente de lógica e de vencer 

intelectualmente o interlocutor. 

Por conseguinte, por todo este contexto, é que tivemos a sorte de trabalhar toda 

esta temática, e defendemos esta pesquisa como alguma contribuição doravante para o 

complexo da educação e da formação humana. Num momento de observação crucial 

como a que estamos vivendo no Brasil, de laboratório concreto para demonstrar como 

que a relação dialética entre a sociedade brasileira x educação e educação x docentes x 

alunos está organicamente amalgamada. Oportunidade ímpar, embora tampouco 

tenhamos a pretensão de esgotar o assunto, de termos podido escrutinar com os olhos da 

história e com a crítica presente de entender, cientificamente, o discurso, abordagem, as 
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práticas de propaganda, enfim, como a ideologia ao mesmo tempo em que oculta, inverte, 

universaliza o particular ao universal, cria impactos concretos e ontológicos na moral e 

na ética humana. E principalmente, como que um movimento que muitos julgam como 

despretensioso, por um discurso de banalização e do senso comum, está ancorado e recebe 

guarida no pensamento e na estrutura conservadora, do Brasil. E seu reflexo no momento 

vital em que se corre o risco de desmonte da educação, da forma como a conhecemos 

hoje. 

Mas, uma tese não seria uma tese se não comportasse várias teses internas, é o que 

depreendemos da experiência vivida e, por imposição do nosso orientador, da arte.  

Nosso campo de estudo era, é, a cultura educacional, e a educação o objeto 

específico, evidentemente. Iniciamos o texto da nossa tese tentando entender de que modo 

as relações sociais de produção na vida colonial do Brasil engendraram o padrão ou 

padrões comportamentais conservadores que se apresentam nos dias atuais reformados, 

ainda que isso sugira uma contradição em termos. Examinamos pontualmente a 

emergência do fenômeno cultural conservador na educação desde a colônia aos dias atuais 

à luz das condições estruturais de cada período. Tínhamos, temos, como objetivo geral 

examinar criticamente o processo histórico que nos traz no momento ao enfrentamento 

com as correntes conservadoras mais radicais em educação, mas não apenas, também as 

liberais118. Desse modo, nos dedicamos no presente capítulo ao exame do MESP, até aqui 

o elo institucionalizado, portanto, o mais visível do conservadorismo de ultradireita, de 

resto já estudado por diversos pesquisadores. Na verdade, devemos a esses pesquisadores 

o extraordinário conjunto de informações as quais tivemos acesso tanto em publicações 

impressas quanto na Internet. Também neste capítulo, buscamos examinar 

articuladamente com as ações disparatadas do MESP, a objetivação político-ideológica 

da direita conservadora liberal no contexto socioeconômico-político do capitalismo tardio 

e o papel dos conglomerados financeiros-educacionais que disputam a hegemonia do/no 

campo educacional no Brasil. Nesse sentido, dissemos que o título do capítulo se 

anunciava como um spoiler: “A educação sob ataque”. Queríamos evidenciar que o 

ataque à educação não se tratava de uma situação isolada, como iniciativa de um 

movimento tabaréu tupiniquim, tipo um Anauê integralista pós-moderno. Queríamos, 

                                                 
118 Isso porque, conforme alertamos no início desta seção, alguma coisa está muito malparada quando 

algumas das principais lideranças intelectuais orgânicas das elites liberais se colocam em oposição frontal 

aos termos e ao conteúdo de movimentos da ultradireita conservadora. 
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decerto, apontar que estávamos problematizando a totalidade do processo de 

desumanização da sociedade a partir da expansão do valor.  

Dessa forma, como resultado primeiro de tudo o que analisamos a partir das 

hipóteses da nossa pesquisa tese, temos que a latência fascista do MESP embora se 

mostre visível no contexto do terror promovido pelas milícias119 financistas-rentistas de 

paramilitares e das narcomilícias, não se trata de uma deformidade ideológica stricto 

senso no contexto da economia periférica brasileira, mas sim, como um movimento 

pontualmente articulado, queiram ou não os conservadores liberais, ao capital 

internacional. No decorrer do material, pode-se ter passado à impressão de que tenha 

ocorrido boa vontade para com um Brasil não fascista. Embora, tenhamos vastos 

elementos e eles estejam em permanente mudança, dissolução e aparente esvanecimento 

e reaparecimento, processo dialético, mas, é preciso ponderar que muitos desses 

elementos nem sempre se mostram inteligíveis a olho nu. É um problema que tentamos 

enfrentar com o que temos à mão, mas, que carece de resolução. Precisaremos continuar 

monitorando buscando-o apreendê-lo. Mas, na sorte de maior assertiva, achamos 

arriscado cravar sua certeza entre nós. Mas, de igual modo, características como uma 

sociedade profundamente desigual que naturaliza a violência com o subalterno e possui 

requintes de crueldade para com o pobre, o negro, a mulher e reproduz esquemas de 

distinção de classe, não nos passam despercebidas. Enfim, ainda assim, entendemos que 

o MESP ultraconservador e os conglomerados educacionais conservadores liberais 

compõem faces da mesma moeda conservadora nacional. Já a segunda tese desta tese é 

sobre a ilusória autonomia de cátedra do professor face aos ataques da ultradireita. 

Problema real, e não uma simples manifestação dele, como diria Saviani anteriormente 

citado. A ilusão da autonomia do professor faz parte daquilo que repetidamente dissemos 

– referenciados em Lukács, evidentemente – sobre o estranhamento do indivíduo: tal 

estranhamento somente pode ser superado individualmente, mas isso seria outra tese.  

Portanto, não sendo a experiência do indivíduo, do professor, isolada na estrutura 

econômica hoje patrocinada pela sociedade do espetáculo, pensamos que resta a ele, a 

                                                 
119 Sobre à associação que sugerimos entre o MESP, e as milícias, está em nosso desenvolvimento desta 

seção em que a escola de um ambiente ‘leve’, livre, de sociabilidade e lúdico, passa a ter no imaginário 

social de parte da sociedade, um deslocamento, um rebaixamento para uma experiência de terror, de 

natureza persecutória, de delações e espionagem, onde inclusive, milícias digitais muito em voga hoje nos 

movimentos de direita e extrema direita procuram acabar com reputações, destruir moralmente os seus 

adversários. Não à toa, o uso de fake-news e a associação da figura do professor a um de vampiro, como 

bem nota o Prof. e pesquisador Fernando Penna, que também mostramos nesta seção. 
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nós, se opor ao que lhe/nos oprime coletivamente, seja para interpretarmos as ilusões seja 

para, de toda importância resistirmos ao opressor! 
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