
  

    Historia da Educação 

O que significou a expressão “meia vitória, mas vitória”! do Educador Anísio Teixeira? 

Marcio Silva Costa 

   Anísio Teixeira quando disse a expressão “meia vitória, mas vitória” se referiu ao fato 

que apesar da pouca mudança ocorrida na educação em 1961, essa foi o pontapé inicial para o 

jogo da educação. Esse jogo (ou luta) estava sendo travado entre conservadores e liberais, 

entre elite e proletário, entre o antigo e o novo. 

 Certamente já era sabido que não seria possível de início uma grande conquista, 

devido as barreiras estabelecidas pelos que continham o poder e discursavam em interesse 

próprio renegando a  massa social, porém o pouco que cedessem já seria uma conquista 

relevante para o desenrolar dos debates. 

 Um país com uma cultura tão diversificada, expõe circunstâncias e contradições 

ideológicas difíceis de se completarem e por isso a LDB  foi delegada aos estados e não ao 

governo federal . Os anseios da população geralmente são os mesmos e o objetivo é sempre 

nivelar as classes sociais.  A educação é o único meio capaz de reverter o quadro da injustiça 

social. É estudando que se descobrem os caminhos que conduzem até realização do cidadão. A 

escola inerte engessa a capacidade de o estudante alcançar suas expectativas.  

 Sem a meia vitória do manifesto a educação permaneceria estagnada. Essa meia 

vitória foi considerada como um primeiro passo, um inicio de movimento.  Já se sabia que a 

estrada seria longa, porém o caminho começara a ser percorrido. 

 Ainda trilhamos esse percurso em direção a uma pedagogia funcional aberto pelos 

liberais e apesar do manifesto não mapear o caminho ele pelo menos indicou qual rumo 

seguir.  

Anísio Teixeira, já em 1962, alertava: 

“É por isto mesmo que tais pequenas vitórias precisam ser consolidadas na sua 

execução. Não se julgue que isto seja automático. Se não houver visão e vigilância no 

cumprimento da lei, a máquina administrativa poderá vir a burlá-la completamente.” 

 


