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Olá! como vai?

Para mim é um prazer muito grande compartilhar com você processos de
aprendizagens e descobertas. Eu sou �Ordália�. Há muitos anos me dedico à
Educação Infantil, vivendo-a em todos os sentidos, como professora de
educação infantil, formadora de professores, coordenadora de curso e
pesquisadora. Tenho experiências interessantes nessa área, querem saber?

Fiz o curso de Pedagogia com habilitação em Magistério da Pré-Escola
na UFMS (1981�1984). Realizei o Curso de Especialização em Pré-Escola
na Universidade Católica de Brasília (1985�1987), o Curso de Mestrado em
Fundamentos da Educação na UFSCar/SP (1992�2004), com a defesa da
dissertação �Educação Infantil: uma análise da pré-escola� e o Curso de
Doutorado em Metodologia do Ensino, também na UFSCar/SP (1997�2001),
com a defesa da tese �O dito e não feito � o feito e não dito: em busca do
compasso entre o falar e o fazer na Educação Infantil.�

Atualmente, atuo como coordenadora e professora do curso de Pedagogia
e do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFMS.

As experiências vividas ao longo desses anos permitem-me dizer que
precisamos, cada vez mais, de profissionais sérios e comprometidos com a
educação da criança de até 6 anos, portanto, convido-a a partilhar do estudo
destes fascículos, nos quais buscamos garantir referenciais teóricos importantes
ao conhecimento da História da Educação e, de modo especial, pertinentes à
Educação Infantil.

No que se refere ao desenvolvimento do curso de Pedagogia para Educação
Infantil � modalidade a distância, meu entendimento é de que se todos nós
envolvidos no processo dermos nossa parcela de contribuição é possível
realizarmos o curso com grande qualidade.

Tenho sempre a expectativa de que podemos fazer o melhor, é só nos
dedicarmos um pouco. Juntos podemos transformar a realidade da Educação
Infantil em nosso país.

�Vamos Juntos� Sonhar Mais um sonho impossível; Lutar Quando é
fácil ceder; Vencer o inimigo invencível; Negar quando a regra é vender; Sofrer
a tortura implacável; Romper a incabível prisão; Voar num limite improvável;
Tocar o inacessível chão. É minha lei, é minha questão; Virar esse mundo;
Cravar esse chão; Não me importa saber se é terrível demais;

Quantas guerras terei que vencer por um pouco de paz; E amanhã, se
esse chão que eu beijei for meu leito e perdão; Vou saber que valeu delirar e
morrer de paixão; e assim, seja lá como for vai ter fim a infinita aflição; E o
mundo vai ver uma flor brotar do impossível chão .�

Sonho Impossível  � J. Darion - M. Leigh
Versão Chico Buarque e Ruy Guerra/1972

Ordália Alves Almeida

Olá!

Durante oito, dos vinte e dois anos que tenho de experiência no magistério, fui professora na rede estadual de ensino de Mato Grosso do Sul. Iniciei
minha atividade profissional aos dezoito anos, em 1984, e o clima propiciado pela reabertura política, após os 20 anos de arbítrio impostos pela Ditadura
Militar, definia minhas ações e de muitos outros jovens da década de 1980. Queríamos votar para presidente e tínhamos o sonho de construir um novo país.

Além de dar aulas, eu também cursava Pedagogia na UFMS e militava, tanto no sindicato de professores como em partido político.  Nesse clima, fui
construindo minha vida de professora e acredito que isso definiu muitas das coisas que hoje penso e continuo defendendo. A principal delas é que educação é
um direito e deve ser garantido a todos, especialmente às camadas a quem esse direito vem sendo negado sistematicamente em nosso país.

Em 1992, ingressei, através de concurso público, como professora na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Em 1994 comecei o curso de mestrado
em Educação, na Universidade Federal de São Carlos, onde apresentei, em 1998, a dissertação: �A alfabetização no Estado de Mato Grosso do Sul: 1979�
1990 � Limites e possibilidades das inovações metodológicas�.

Iniciei, em 1999, o curso de doutorado na USP e tive a oportunidade de realizar uma parte dos meus estudos na Universidade de Paris VIII, em Paris.
Lá aprofundei o estudo do conceito de relação com o saber desenvolvido por alguns pesquisadores franceses e apresentei, no início de 2003, a tese �Entre o
singular e o plural: relação com o saber e leitura nos primeiros anos de escolarização�.

Faça bom proveito dos fascículos de História da Educação!
Ana Lúcia Espindola

Caro profissional,

por acreditar nessa modalidade de ensino, a educação a distância - quando
sob o controle e a atribuição de instituições universitárias públicas - e por constatar
a seriedade e o comprometimento das pessoas envolvidas em sua execução, resolvi
assumir o compromisso desafiador e participar, a seis mãos, da elaboração deste
material de apoio com o objetivo de colaborar diretamente com a ação político-
pedagógica do professor que irá operar diretamente junto aos cursistas nas mais
distantes localidades do país.

Para tanto, contei com minha experiência de mais de vinte e quatro anos de
sala aula, quase a metade de meus aniversários, primeiro,  como professor da Rede
Estadual do Estado de São Paulo e, hoje, como professor do Departamento de
Educação, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul  em Campo Grande.
Some-se a esta experiência todo debate teórico que pude compartilhar, da graduação
ao doutorado, na PUC/SP, com professores e amigos nos muros da universidade,
mas, principalmente, na vida sindical e na militância partidária.

O peso de seu empenho e o comprometimento de sua ação são indispensáveis
para o sucesso do Curso de Pedagogia para Educação Infantil � modalidade a
distância. Frente às dificuldades conjunturais e estruturais existentes, acredito
que este curso possa ser mais um instrumento no combate às injustiças sociais.
Há problemas e limitações e isso significa que não devemos abrir mão desse
espaço, mas lutarmos juntos para preservá-lo e otimizá-lo ao máximo. Uma
educação fundada em princípios humanísticos, laica, democrática e voltada ao
pleno desenvolvimento intelectual dos segmentos sociais mais explorados em
nossa sociedade só se constrói mediante a nossa participação e compromisso. E
por que não podemos tê-la também a distância?

A minha participação neste momento, como já disse, se resumiu a produção
do texto que deve ser ampliado com outras leituras e discutido à luz dos conteúdos
do conjunto das disciplinas que compõem este curso. È uma pequena colaboração
para que você possa como professor desenvolver as condições para que as crianças
com as quais trabalha possam descobrir por si sós �novas verdades�. Na realidade,
trata-se de se criar oportunidades para a construção de um ser intelectual e
culturalmente autônomo.

Sobre isso, vale lembrar uma breve passagem de um outro Antonio (Antonio
Gramsci, pensador e revolucionário marxista � 1891�1937), já que sou Antonio
Ghiraldello. A certa altura de seus escritos Gramsci afirma: �Descobrir por si
mesmo uma verdade, sem sugestões e ajudas exteriores, é criação, mesmo que a
verdade seja velha, e demonstra a posse do método; indica que, de qualquer
modo, entrou-se na fase da maturidade intelectual, na qual se podem descobrir
verdades novas.� Acredito ser essa nossa maior contribuição.

Antonio Guiraldello
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PARA INÍCIO DE CONVERSA...

Caro(a) profissional estudante:

Na trajetória apresentada nos dois primeiros fascículos, propusemo-nos
possibilitar a você uma visão sobre a infância em suas diversas dimensões
sociais, resgatando as contribuições teóricas que ainda hoje alicerçam as
práticas de Educação Infantil. Foi nosso propósito apresentar elementos
substanciais à compreensão da história da educação, alicerçados nos
processos históricos de constituição da sociedade brasileira nos períodos
Colonial e Imperial. Na dinâmica empreendida, não perdemos de vista a
intencionalidade do curso em oferecer referenciais teóricos sobre como se
constituíram os primórdios da Educação Infantil no Brasil.

Em continuidade, este terceiro fascículo traz para você uma abordagem
sobre a educação, desde o fim da Primeira República até os dias atuais.
Mantivemos, ainda, a preocupação, como no segundo fascículo, de
garantir uma organização por período, mas possibilitando-lhe  fazer
leitura e estudos que permitam estabelecer as relações necessárias para a
compreensão de que a Educação Infantil se situa no contexto maior da
história da educação e, conseqüentemente, da sociedade brasileira.

No capítulo I     �     República e Revolução de 1930 � será explicitado o
processo de estruturação da nova república, dando-se destaque aos
processos políticos de sua sedimentação.

No capítulo II     �     A Educação de 1930 a 1961 � você poderá
compreender de que modo os processos educativos avançam e (ou)
retrocedem em consonância com as transformações sociais e políticas
do país.

No capítulo III     __________     A Educação da Infância na República Nova �
buscamos apresentar fatos históricos que marcam a Educação Infantil e
que têm gerado os movimentos de luta em busca da efetiva garantia dos
direitos das crianças.
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Assim, nosso propósito é o de levar você a apropriar-se dos aspectos
históricos que alicerçam o desenvolvimento da educação no Brasil. O
percurso explorado foi pensado para lhe permitir construir uma visão
assunto, sempre tendo, como referência, a natureza histórica dos
processos sociais.

O QUE PRETENDEMOS?

� Ensejar a você maior conhecimento sobre a história da educação, de
modo que se possam estabelecer relações sobre como ela se constitui
no contexto da história brasileira.

� Oferecer elementos teóricos para que você saiba quais aspectos são
relevantes para compreensão dos avanços e retrocessos da educação
brasileira e, conseqüentemente, da Educação Infantil.
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REVOLUÇÃO DE 1930 E
REPÚBLICA NOVA

CAPÍTULO I
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REVOLUÇÃO DE 1930 E REPÚBLICA NOVA

Com a crise do Estado oligárquico e a revolução de 1930, inicia-se nova
configuração histórica no Brasil. A emergência de novas forças, lutando
por maior participação nas decisões políticas, indica as amplas bases
sobre as quais a nova situação política irá se sedimentar. Sob tal
convergência, as próprias funções de Estado se ampliaram, tendo em vista,
de um lado, o fim do exclusivismo oligárquico e suas políticas de
valorização de atividades econômicas particulares e, do outro, os diversos
interesses dos grupos e classes que participaram e (ou) foram
contemplados em seus objetivos com o fim da República Velha.

Os que ganharam com a revolução formavam um quadro diversificado do
ponto de vista político e social. Estavam unidos mais pelo adversário em
comum do que por suas origens sociais. Alguns eram representantes típicos
da classe dominante, das várias partes do país, que desejavam ser
atendidos em suas áreas econômicas e em suas reivindicações políticas. A
esses, somavam-se os tenentes-civis, que lutavam por reformas do
sistema político e que mantinham ligações com o movimento tenentista.
Outros participavam diretamente desse movimento e defendiam a
centralização do poder e a introdução de algumas reformas sociais. Por fim,
os que eram representados pelo Partido Democrático, que pretendia estar no
controle do governo do estado de São Paulo sob uma perspectiva liberal.
No poder passam a estar representados militares, profissionais liberais,
jovens políticos e, um pouco mais tarde, os industriais. Isso significa que
1930 não foi obra de um único agente e de uma única classe social.

Fonte: http://

www.klepsidra.net/getulio.jpg

Getúlio Vargas
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Em 1930, nasceu novo tipo de Estado, muito distinto do governo
oligárquico. Suas diferenças não estavam só relacionadas com a maior ou
menor capacidade central do poder. Há outras diferenças que precisam
ser consideradas. Na esfera da atuação econômica, o Estado oligárquico
se move mais em torno das atividades exportadoras e da produção
agrícola. Por sua vez, o governo revolucionário procurou atender
sobretudo às atividades econômicas, ligadas à promoção da
industrialização. Em termos sociais, o Estado oligárquico não atuou nas
áreas sociais diretamente ligadas à vida dos trabalhadores urbanos. Ao
contrário, o Estado revolucionário tendeu a dar algum tipo de proteção
social aos trabalhadores urbanos, incorporando-os a uma aliança de
classes. Do ponto de vista estratégico nacional, o Estado criado pela
revolução incorporou e atribuiu às forças armadas, com destaque para o
exército, papel de suporte na criação de uma indústria de base,
contribuindo para o desenvolvimento do capitalismo interno. A ação das
forças armadas também foi vital para garantir a segurança e a ordem
interna. O governo oligárquico, com exceção da segurança interna, não
atuou mediante seus aparelhos repressores no desenvolvimento do
capitalismo de base, ou seja, o capitalismo nacional sob o controle estatal.
A esse respeito, afirma Octávio Ianni:

(...) Portanto, a Revolução de 1930 (que depôs Washington Luís)
representa uma ruptura política e, também, econômica, social e
cultural com o Estado oligárquico, vigente nas décadas anteriores.
Aliás, é o próprio Estado oligárquico, que se rompe internamente,
pela impossibilidade de acomodarem-se as tensões e conciliarem-
se os contrários, liberados pela crise política e econômica mundial
interna. A partir desse momento, os grupos políticos no poder
começam a modificar os órgãos governamentais e a inovar na
esfera da política econômico-financeira. Os novos governantes
tiveram de acomodar-se aos poderosos interesses econômicos e
políticos ligados à cafeicultura.  Entretanto, eles tiveram condições
para encaminhar novas diretrizes governamentais. Conforme dizia
Getúlio Vargas, em 1931, ao esboçar a nova imagem das relações
entre o poder e as atividades produtivas(...). (1986, p.30-31)

Entre as diferenças mencionadas acima, gostaríamos de destacar a
atuação do Estado getulista na área social, ou seja, na área trabalhista.
Nesse aspecto, com relação ao período político anterior, o governo
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Vargas se diferencia profundamente. A política trabalhista a que dá início
foi considerada uma das mais coerentes de seu governo.  Durante seu
primeiro governo, de 1930 a 1945, ela passou por várias fases. Percebe-
se que estas estiveram vinculadas a determinados objetivos que, no geral,
explicam suas razões de ser. Em primeiro lugar, a política trabalhista tinha
por objetivo minimizar e mesmo interferir nos esforços de
organização da classe trabalhadora. A repressão do governo se
abateu sobre partidos e outras formas de organização de esquerda, em
especial sobre o Partido Comunista do Brasil (PCB), logo após 1930. O
sistema repressor, sob o novo governo, tornou-se muito mais sistemático do
que na República Velha.

PARA SABER MAIS E REFLETIR

O Partido Comunista do Brasil não será o resultado de uma cisão
de um partido socialista, como fora o caso de vários outros
partidos comunistas na América Latina (o da Argentina, 1918)
principalmente depois do segundo congresso da Terceira
Internacional, em 1920, (o Chile, em 1912), nem da ação de
militantes estrangeiros (como se passou no México onde o partido
foi fundado, em 1919, pelo indiano Manebendra Nath Roy,
primeiramente secretário do Partido Socialista, que participará do
Segundo Congresso da Internacional Comunista e que colaborará
com Lenine na redação das teses sobre as questões nacional e
colonial). Os primeiros membros do partido serão antigos
militantes anarcossindicalistas, influenciados pelas realizações da
revolução de 1917, na Rússia, que eles crêem ser uma revolução
com características libertárias. Seria preciso aprofundar-se a
análise da ação das associações sindicais anarquistas para
conhecer o peso que essa origem anarquista trará em
especificidade para o processo de consolidação do partido; no
mesmo sentido, poder-se-ia compará-la a outros partidos
comunistas latino-americanos surgidos de origens diferentes.

Antes da fundação do Partido Comunista do Brasil, alguns autores
fazem referência a associações que poderiam ser consideradas
como grupos comunistas precursores. Em Maceió, capital do
Estado de Alagoas, no Nordeste do Brasil, se constituíram
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associações de tendência socialista, revolucionária e anticlerical,
em 1917 a Sociedade dos Irreverentes, e em 1918 a
Congregação Libertadora da Terra e do Homem. No Rio Grande
do Sul, seria constituída a Liga Comunista de Livramento, que
poderia ser considerada como a primeira organização comunista
desse estado. As informações sobre a composição social dos
membros, os objetivos e as atividades dessas associações são
quase inexistentes. Diante da dificuldade para estabelecer os
laços específicos entre a existência dessas associações e a
constituição do Partido Comunista, exceto, talvez, no caso
daquela do Rio Grande do Sul, é preciso considerá-las antes
como ilustrações de tendência de alguns grupos anarquistas
evoluírem em direção ao bolchevismo (ou maximalismo, como se
chamava o comunismo no Brasil, ao tempo da Revolução de
Outubro). (PINHEIRO, 1977, p. 109-110)

Exemplo disso é o Decreto nº. 19.770, de 19 de março de 1931, com o
qual o Governo Vargas procurou enquadrar os sindicatos e o processo de
sindicalização das classes operárias e patronais. Tal enquadramento
visava principalmente aos sindicatos ligados ao movimento dos
trabalhadores. Os sindicatos foram definidos como órgãos consultivos e de
colaboração com o poder público e adotou-se o princípio da unidade
sindical, ou seja, um único sindicato por categoria profissional. O governo
passou a controlar diretamente a vida deles pela presença de funcionários
do ministério nas assembléias dos sindicatos. A legalidade destas
entidades dependia do reconhecimento ministerial, podendo ser cassado
quando não cumprisse as normas estabelecidas. Embora o governo
Vargas estivesse munido de instrumentos legais, repressivos e ideológicos,
as reivindicações e as greves dos trabalhadores urbanos continuaram se
impondo. Com relação ao assunto em questão, o texto a seguir é
particularmente ilustrativo.

(...) A crise e o desemprego não impedem que o operariado lute
por seus direitos e demonstre sua rebeldia contra o regime. Entre
1930 e 1935 __ quando o governo prende toda a liderança
revolucionária obreira � as direções sindicais e políticas
manifestam-se radicalmente contra toda tendência apaziguadora,
levando a política proletária a um estado de permanente conflito
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com o sistema. (...) Do ponto de vista reivindicatório, o proletariado
continua a se bater por grande número de direitos que vêm
exigindo desde a Primeira República. Apesar das leis sociais que
o Governo Provisório decreta, a maior parte delas não são respeitadas
pelos patrões. As razões reivindicatórias não se restringem, entretanto,
à ambigüidade entre direitos legais e realidade. Outros fatores levam
o operariado à greve: reivindicações por novas leis sociais, protesto
contra as condições de trabalho, greves de solidariedade política
etc. (CARONE, 1976, p. 106-107)

O segundo grande objetivo da política trabalhista de Vargas era atrair a
classe trabalhadora e suas organizações para o apoio ao governo e suas
ações. Para tanto, superando a fase das esporádicas atenções dadas aos
problemas da classe trabalhadora na década de 1920, foi criado o
Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Seguiram-se leis de proteção
ao trabalhador, de regulação dos sindicatos pelo Estado e criaram-se
órgãos, as juntas de Conciliação e Julgamento, para arbitrar conflitos e
tensões entre patrões e operários. Entre essas leis estavam as que
regulavam o trabalho das mulheres e dos menores, o direito a férias, o
limite de oito horas da jornada de trabalho.

A política trabalhista do governo Vargas constitui um exemplo de ampla
iniciativa e ações do Estado, que não derivaram integralmente das pressões
de uma ou de outra classe social. Com certa autonomia, o corpo burocrático
ligado ao Ministério do Trabalho era formado por homens que não
representavam os industriais e comerciantes, mas por técnicos ministeriais e
antigos participantes de movimentos populares na Primeira República. Isso
explica porque as associações de industriais e comerciantes, embora
aceitassem a legislação trabalhista, tenham combatido as medidas
governamentais relacionadas com os direitos concedidos aos trabalhadores.
De outro lado, as organizações operárias tentaram se opor a seu
enquadramento pelo Estado. Assim, com a política trabalhista de Vargas, o
velho sindicalismo perdia sua autonomia e, mal ou bem, ia se enquadrando
na legislação vigente. Sobre as reivindicações e lutas operárias e suas
relações com o governo federal, observe o texto a seguir.

Outra vez é o Sindicato dos Bancários de São Paulo que protesta
porque o governo federal vai assinar lei de 36 horas semanais,
em vez de 32 horas e semana inglesa. Ou então é a União dos
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Operários Metalúrgicos que em Manifesto diz que todas as
inovações apresentadas pelos governos sobre os operários não
têm feito mais que entorpecer e dificultar a vida dos mesmos e o
impasse presente é testemunho eloqüente de quanto afirmamos,
além das cadernetas de trabalho profissional e fichas sanitárias,
que têm sido um contínuo extorquir de centenares de contos das
magras algibeiras do proletariado. Basta, pois, companheiros,
de esperar o que nunca poderá chegar. O bem-estar dos que
não trabalham está solidamente edificado sobre a miséria dos
que trabalham. (CARONE, 1976, p. 140)

Dentro do amplo programa de reformas do governo Vargas, a educação
não deixou de ser considerada. Nos primeiros capítulos deste fascículo,
você teve contato com as informações pertinentes à educação na república
oligárquica e na nova república. Sem repetir o que já foi dito, gostaríamos
apenas de registrar alguns breves apontamentos para melhor caracterizar
o governo Vargas.

As tentativas de reformar o ensino vinham desde a década de 1920.
Nesse período, seguindo os princípios do federalismo, as iniciativas
relacionadas com a educação praticamente estavam sob responsabilidade
dos estados. Em Minas Gerais e no Rio de Janeiro, as reformas
educacionais foram promovidas respectivamente por Mário Cassassanta e
Fernando de Azevedo (1927). Em São Paulo, em 1920, as medidas
reformistas foram promovidas por Sampaio Dória � voltadas a combater o
analfabetismo e a integrar os imigrantes do ponto de vista cultural. Outras
iniciativas surgiram com Anísio Teixeira, em 1922, na Bahia, e com
Lourenço Filho, no Ceará.

Com o novo governo, a educação passou a ser considerada de forma mais
centralizada. A idéia era criar um sistema educacional, promovendo a
educação do centro para periferia, ou seja, a federação passaria a ter
papel fundamental no estabelecimento, ao lado de outras ações, das
políticas relativas à educação no Brasil. O estado tratou de organizar a
educação de cima para baixo, mas sem envolver uma mobilização da
sociedade e da sociedade civil. Em novembro de 1930, o governo federal
deu o passo definitivo nessa direção e criou o Ministério da Educação e
Saúde.
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Dos primeiros anos da década de 1930 até o início do Estado Novo,
outros momentos marcaram a maior parte da primeira década do governo
Vargas. O tenentismo e sua luta contra a oligarquia, a Revolução de 1932
e o movimento que culminou na promulgação da Constituição de 1934
são acontecimentos significativos desse período.

Os tenentes integrados no governo, após a vitória da revolução de 1930,
passaram a formular e a defender um programa de perfil mais
nacionalista. Defendiam o prolongamento da ditadura Vargas e a
elaboração de nova Constituição. Propunham o atendimento mais
uniforme das necessidades das várias regiões e a instalação de indústrias
básicas que pudessem estimular o desenvolvimento do país. Ao mesmo
tempo, queriam implementar planos econômicos específicos e um
programa de nacionalização que incluía as minas, meios de transportes,
de comunicação e de navegação de cabotagem.

Em virtude da presença dos tenentes no governo, Getúlio tratou de utilizá-
los como instrumento de combate e meio de neutralização do poder das
oligarquias estaduais. Em duas regiões bem distintas, São Paulo e
Nordeste, os tenentes foram utilizados com esses propósitos. A ação dos
tenentes no Nordeste foi duramente criticada pelos grupos dominantes
locais. O movimento tenentista tentou introduzir certas melhorias e
modificações, como desenvolver a agricultura, ampliar os serviços de
saúde, baixar os aluguéis e expropriar bens. Ao final, sem ter condições
nem a intenção de fato de realizar grandes transformações, os
interventores acabariam por chegar a um entendimento com setores da
classe dominante regional. A esse respeito, um dos nomes mais
significativos é o de Juarez Távora que chefiava a Delegacia Regional do
Norte, criada em novembro de 1930.

Em São Paulo, a ação dos interventores no comando do estado sempre foi
repudiada pela grande maioria da população paulista. Mesmo os setores
médios civis não os reconheceram. Negando os projetos do Partido
Democrático de São Paulo, Getúlio marginalizou a elite paulista ao
nomear um pernambucano, João Alberto, como interventor. Por esse
motivo e pelo tratamento não privilegiado ao estado de São Paulo, a
gravidade do caso, em função das pressões da elite local, provocou o
afastamento de João Alberto. Outros três interventores se sucederam no
cargo até meados de 1932.  A pressão do povo e a inabilidade do
governo federal, ao não compor com as elites locais e seus organismos de
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representação partidária, concorrem para a deflagração de uma guerra
civil, 9 de julho de 1932, a Revolução Constitucionalista. O movimento
militar dos paulistas contra o governo federal foi precedido, no campo da
política, pela formação da Frente Única, ou seja, união do Partido
Republicano Paulista e do Partido Democrático de São Paulo.  O seguinte
texto revela o clima de indignação contra o governo federal.

(...) É uma aliança sincera, que só há de repousar ou dissolver
quando houvermos atingido e plenamente assegurado o duplo e
supremo escopo que nos congrega. Obedecemos aos votos e
desejos generalizados de nossos conterrâneos, expressos na voz
de seus órgãos legítimos, manifestados por toda parte, pela
tribuna, pela imprensa, nos comícios solenes e até mesmo no
recesso dos lares. Cedemos à força irresistível da opinião pública;
esforço comum, o perigo que corremos na ordem federal e remir
São Paulo das aflições que vêm atormentando. Por um lado, é a
ameaça da procrastinação indefinida da ditadura e, acima do
predomínio no código fundamental do País de idéias, não só
visceralmente incompatíveis com as tradições democráticas,
consciência e cultura da Nação, senão também atentatórias da
segurança, direitos e progresso econômico de São Paulo. Por
outro, são as dores desta soberba Unidade da Federação,
usurpada na faculdade inauferível de se governar, talada na
opulência de suas riquezas, destroçada na organização de seus
serviços públicos. São Paulo martirizada nunca poderia perdoar
aos seus filhos manterem-se desunidos ante tantos perigos e
infortúnios(...) (FENELON,1974, p.154)

Do movimento de 1932, participaram diferentes forças sociais.  Setores
ligados à cafeicultura, classe média e industriais. A classe operária ficou à
margem do movimento em função de sua participação nas greves do
primeiro semestre de 1932.  Boa parte da população paulista aderiu aos
ideais do movimento. Bandeiras como a autonomia e a superioridade de
São Paulo e a luta pela constitucionalização causaram impactos positivos
nesses setores. A imagem que associava a economia paulista e a
importância do estado a uma poderosa locomotiva que puxava uma série
de vagões vazios, ou seja, os vinte estados da Federação, estimulava a
unidade da população.
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A desproporção entre as forças em combate era significativa. No centro-
sul, o exército contava com uma força de 18 000 homens, enquanto as
forças paulistas não passavam de 8 500 homens. As diferenças eram
significativas também em relação ao armamento. O território paulista foi
ocupado por tropas federais a partir da fronteira de Minas Gerais e do
Vale do Paraíba. Apesar das diferenças, a luta durou cerca de três meses
e, em 1º de outubro de 1932, os representantes da Força Pública Paulista
se reuniram com o General Góis Monteiro para firmar os termos da
rendição.

O Governo provisório, com o intuito de constitucionalizar o país, diante
das reivindicações e das pressões regionais, decidiu realizar eleições para
a formação da Assembléia Nacional Constituinte. As eleições de março de
1933, para a Assembléia Nacional Constituinte, deram vitória às
oligarquias regionais. O tenentismo foi se desagregando diante das
dificuldades de ampliar suas bases sociais, fora e dentro do Exército. Com
o enfraquecimento dos tenentes, as oligarquias emergem como força
política no âmbito de seus estados. Só para ter idéia, no estado de São
Paulo a Frente Única (PRP e PD) foi absolutamente esmagadora.

No dia 14 de julho de 1934, a Assembléia Constituinte promulgou a nova
Constituição. Embora se assemelhasse à Constituição de 1881,
apresentava novos aspectos. Mantinha o princípio da República
Federativa. Na parte referente à economia, previa-se a nacionalização
progressiva de minas, jazidas minerais e quedas-d�água. Isso assegurava
a pluralidade e a autonomia dos sindicatos e dispunha sobre a legislação
trabalhista em geral.  Sobre a segurança nacional, tema novo na história
das constituições brasileiras, dispunha que questões dessa natureza seriam
examinadas pelo Conselho Superior de Segurança Nacional, presidido
pelo presidente da República e integrado pelos ministros e chefes dos
estados maiores da Marinha e do Exército.

Através do voto indireto, a Assembléia Nacional Constituinte, um dia após
a promulgação da Constituição, ou seja, em 15 de julho de 1934, elege
Getúlio Vargas presidente da República com mandato previsto até 3 de
maio de 1938. A partir desta data, o presidente da República não deveria
ser eleito indiretamente, mas por via direta. Com o Estado Novo e a
Constituição de 1937, o princípio da centralização se restabelece, dando
início a nova fase da história da república no Brasil.
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RUMO AO ESTADO NOVO

Uma série de fatores está associada à instalação do Estado Novo. Por um
lado, seus antecedentes estão relacionados com elementos externos e
internos à realidade brasileira e, por outro, sua realidade envolveu outros
fatores, além do fechamento do Congresso, em 10 de novembro de 1937.
Assim a gestação do Estado Novo está associada ao aparecimento de
culturas antidemocráticas no contexto europeu, nos anos de 1920, e a
assimilação dessas idéias no Brasil.  Da mesma forma, colaborou
diretamente para seu aparecimento (1934 a 1937) a evolução das
relações políticas entre as classes sociais no Brasil.

Na década posterior ao final da Primeira Guerra Mundial, os movimentos
e as idéias autoritárias e totalitárias começaram a ganhar força. Os
intelectuais dessas correntes avaliavam que a democracia liberal e o
liberalismo, na qualidade de corrente de pensamento, não tinham
condições de viabilizar o desenvolvimento de um projeto social e político
nos marcos do capitalismo. A crise mundial do capitalismo liberal trouxera
empobrecimento, desemprego, desesperança, o aumento dos conflitos
sociais e a instabilidade política com o crescimento dos movimentos sociais
de esquerda. O fascismo e o nazismo são movimentos inspirados nessas
idéias e que cresceram diante da crença coletiva de que os problemas do
capitalismo seriam resolvidos com a suspensão do estado de direito e com
o controle radical da sociedade política.

No contexto dos anos de 1920, surgiram no Brasil algumas pequenas
organizações inspiradas no fascismo. Nos anos de 1930, um movimento
expressivo começa ganhar força e, em 1932, logo após a Revolução
Constitucionalista, aparece definido e estruturado com Plínio Salgado
como seu principal expoente ao lado de outros intelectuais. Nesse
momento é instituída a Ação Integralista Brasileira (AIB) como organização
inspirada sob um ideário totalitário. O integralismo foi marcado por seu
radical caráter conservador, por ações paramilitares, por manifestações
anti-semitas e pelo lema �Deus, Pátria e Família�. Há na base da
concepção de mundo integralista um ideal de nação, de liberdade, de
autoridade, de Estado, enfim de sociedade.

O autor pretende, enfim, que o Estado integral construa uma
nova forma de �democracia�. A fim de evitar ambigüidades com
a democracia liberal, Reale (Miguel Reale) define o tipo de
�democracia� elitista e orgânica, sem partidos políticos nem
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sufrágio universal. É o regime em que o Estado, nas mãos das
elites culturais, cria as condições necessárias ao livre
desenvolvimento das capacidades individuais, ampliando, cada
vez mais, o círculo da classe dirigente. A �democracia� integralista,
porém, seria frustrada pela separação institucional entre a elite e
a massa, uma vez que �o critério numérico deve ir cedendo lugar
ao critério da competência. O Estado é uma pirâmide do ponto
de vista do exercício da autoridade; democracia na base, nele
deve ir diminuindo a participação direta do povo, à medida que
se elevem os problemas a planos mais altos e mais complexos�(...)
(TRINDADE, 1979, p. 225)

O integralismo atraiu um contingente considerável de pessoas para as
suas fileiras. Calcula-se que entre 100 mil a 200 mil pessoas
participaram do movimento, em 1937, no momento do seu auge.
Seus filiados enfrentaram mortalmente, nos anos de 1930, os
comunistas, contribuindo para agitar o tenso clima político desse
período.

Ao lado do integralismo, a evolução das relações políticas, em meados
dos anos de 1930, também contribuiu para o aparecimento do Estado
Novo. O ano de 1934 foi atravessado por uma série de reivindicações
operárias e pela inquietação política em áreas de classe média. As
mobilizações contra o fascismo ganharam força e culminaram com o
violento confronto entre antifascistas e integralistas em São Paulo. Diante
da situação política que se agravava, o governo federal, com base na
Constituição de 1934, respondeu propondo ao Congresso uma Lei de
Segurança Nacional (LSN).

Concomitante às discussões a respeito da Lei de Segurança Nacional,
deu-se a formação da Aliança Nacional Libertadora (ANL).
Comunistas, participantes do movimento tenentista e membros de
grupos menores, em 30 de março de 1935, lançam oficialmente a
frente popular de cunho nacionalista, voltada a enfrentar o fascismo, e
o imperialismo. Cálculos modestos indicam que pouco tempo após seu
lançamento, a ANL contava com cerca de 70 mil a 100 mil
participantes. O movimento ameaçava os interesses das oligarquias e
do capital estrangeiro e, por conta disso, o governo fechou os seus
núcleos nacionais, em 11 de junho de 1935, iniciando severa repressão

Plínio Salgado

Fonte: http://www.geocities.com/
leoheinrichbr/plinio.jpg
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aos seus membros e simpatizantes.  Em certo sentido, as ações e os
objetivos da ANL apontavam para a superação de algumas
continuidades históricas, que permaneciam, em razão da
descolonização incompleta. A esse respeito, observe o texto a seguir.

No Manifesto Programa Nacional Libertador, de fevereiro de
1935, aparece delineado todo o esquema de suas idéias: �o Brasil,
cada vez mais, se vê escravizado aos magnatas estrangeiros� e o
capitalismo internacional já auferiu lucros excessivos, tendo o Brasil
pago o dobro dos empréstimos feitos, só em forma de juros. A
continuidade das dívidas, o preço vil pago pela mão de obra
nacional, o apoio do imperialismo aos latifundistas (sic) etc.
retratam a nossa realidade. Por que o imperialismo nos torna
fornecedores de matérias-primas e não são exploradas as outras
riquezas? É porque ele impede o nosso desenvolvimento em geral
e, particularmente, de nossas indústrias. Apavorado com o
�despertar da consciência nacional�, eles nos impõem leis
coercitivas, �monstruosas e bárbaras que aniquilam a liberdade�.
No momento em que surge a consciência crítica, cabe à ANL
coordenar todo este �gigantesco e invicível (sic) movimento�, o
que explica o seu programa claro e definido: �cancelamento das
dívidas imperialistas; a nacionalização das empresas imperialistas;
a liberdade em toda a sua plenitude; o direito do povo manifestar-
se livremente; a libertação de todas as camadas camponesas da
exploração dos tributos feudais pagos pelo aforamento, pelo
arrendamento da terra etc., a anulação total das dívidas agrícolas;
a defesa da pequena e média propriedade contra agiotagem,
contra qualquer execução hipotecária�.  (CARONE, 1976, p. 263)

Como resposta às tensões sociais que se agravaram diante da tentativa de
golpe militar, sob a direção do Partido Comunista Brasileiro, em 25 de
novembro de 1935, o Congresso Nacional aprovou todas as medidas
relativas à segurança nacional solicitadas pelo Executivo. Com o estado de
sítio, prorrogado até junho de 1937, o governo intensifica a repressão ao
comunismo. Com o mesmo objetivo é formada a Comissão Nacional de
Repressão ao Comunismo, encarregada de investigar a participação de
funcionários públicos e outras pessoas em atos ou crimes contra as
instituições políticas e sociais.
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O quadro pré-eleitoral, relativo às eleições para o ano de 1938, foi se
definindo no final do ano de 1936.  Essa situação de definição das
candidaturas à presidência da república permitiu o afrouxamento das
medidas repressivas. Nesse contexto, emergem três candidaturas,
Armando de Salles Oliveira, José Américo e Plínio Salgado, que não
inspiram confiança a Getúlio. A situação pré-eleitoral era tensa, tendo em
vista que a questão social estava no centro do debate e das disputas
políticas. Por esse e outros fatores, a posição de Getúlio, a história veio
confirmar, era a de não abandonar o poder.

Por último, para fechar o quadro das conturbadas relações políticas que
antecederam o Estado Novo, desenrolam-se as discussões em torno do
Plano Cohen. Na realidade, este plano foi forjado por militares
integralistas que procuravam mostrar como seria uma insurreição
comunista e como reagiriam os integralistas diante dela. A divulgação em
outubro de um �plano comunista� de tomada do poder agitou o cenário
político nacional. A reação foi imediata. O Congresso aprovou o estado
de guerra e a suspensão das garantias constitucionais por noventa dias.  A
oposição a Getúlio se mobilizou por meio do lançamento de um manifesto
aos chefes militares para que esses impedissem a execução do golpe. Sob
a alegação de que o texto estava sendo distribuído nos quartéis, o
presidente, juntamente com a cúpula militar, decidiu antecipar o golpe,
marcado para o dia 15 de novembro de 1937.  No dia 10 de novembro,
as tropas da polícia militar cercaram o Congresso e impediram a entrada
dos congressistas.  À noite, Getúlio anunciou nova fase política e a entrada
em vigor de nova Constituição. Iniciava-se o período de nossa história
conhecido como Estado Novo.

ESTADO NOVO (1937�1945)

A introdução do novo período foi realizada de forma autoritária e sem
grandes mobilizações. Os comunistas, e o movimento popular em geral, não
tinham como reagir por terem sido desmantelados. Os setores dominantes
aceitam o golpe sem objeção. O Congresso tinha sido dissolvido, e muitos
de seus membros prestaram, ainda assim, solidariedade a Getúlio. Na outra
ponta, restavam os integralistas que haviam apoiado o golpe e esperavam
que Plínio Salgado fosse indicado para o cargo de ministro da Educação.
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A leitura atenta da Constituição de 1937 permite identificar, nas
�disposições finais transitórias�, o elemento mais substantivo do Estado
Novo: a centralização do poder. Com respaldo legal, o presidente da
República passa a governar o país por decretos-leis sem nenhuma
mediação legislativa. Por exemplo, a Nova Carta atribuía-lhe poderes
para confirmar ou não o mandato dos governadores eleitos. No caso da
não-confirmação, cabia a ele nomear interventores federais para os
cargos livres. O artigo 186 das �disposições finais e transitórias� declarava
o estado de emergência em todo o país e suspendia as liberdades civis
formalmente asseguradas na própria Constituição. O Parlamento, as
Assembléias Estaduais e as Câmaras Municipais eram dissolvidas, devendo
realizar-se eleições para o Parlamento logo após a feitura do plebiscito
nacional para referendar, ou não, a  Constituição de 1937.  Até aquele
momento, o Estado Novo concentrou a maior quantidade de poderes da
história do Brasil independente.

Do ponto de vista das relações econômicas e sociais, o Estado Novo
resultou de uma aliança entre a burocracia civil e militar e a burguesia
industrial. O objetivo inicial era promover a industrialização do país com o
maior controle possível dos movimentos sociais, assegurando, portanto,
desenvolvimento e estabilidade política. A burocracia civil defendia o
programa de industrialização por considerar que esse seria o caminho
natural para a verdadeira independência da nação. Ao mesmo tempo, a
burocracia militar, preocupada com a segurança nacional, acreditava que
a industrialização seria estratégica a esse respeito. O trecho a seguir,
extraído de um documento oficial, de 1942, expressa a visão das classes
produtoras a respeito do governo Vargas.

 Vargas � Estado Novo

Fonte: http://
www.nomismatike.hpg.ig.com.br/
Brasil/ENovo.6.gif
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Há doze anos que o Dr. Getúlio Vargas representa a Ordem
para o Brasil. Ser contra ele, se isso hoje ainda fosse possível,
seria colocar-se contra a ordem. Seria colocar-se contra o Brasil,
seria colocar-se contra si mesmo. Graças a essa ordem admirável
em que vivemos, de perfeito equilíbrio moral e material, é que
nosso país se tornou exceção no mundo convulsionado de 1942.
Somos das poucas terras deste planeta em que o homem tem
pão, tem casa, tem assistência, tem trabalho, tem paz e tem justiça.
Graças a esse homem providencial, as emoções pelas quais o
Brasil tem passado não deixaram manchas indeléveis. Ele é menos
o presidente da República que o chefe da família
brasileira.(CARONE, 1977, p. 273)

A política econômica e financeira do Estado Novo representou uma
mudança em relação aos anos de 1930�1937. A partir de sua
implantação, o Estado embarcou com maior decisão em uma política de
substituição de importações. A produção interna deveria, aos poucos,
suprir o mercado, colaborando para conter a saída de divisas nacionais
para o mercado internacional.  Ao lado dessas ações, o governo apostou
nos investimentos estatais na indústria de base. Nessa direção, foram
dados tratamentos especiais ao desenvolvimento da indústria petrolífera e
à produção do aço. No campo financeiro, Getúlio suspendeu os serviços
da dívida externa, decretou o monopólio da venda de divisas e impôs um
tributo sobre todas as operações cambiais. Sob resistência dos militares,
que temiam a redução dos investimentos públicos em áreas estratégicas, o
pagamento da dívida externa foi reiniciado em 1940.

No campo das políticas trabalhistas, o Estado Novo sistematizou
algumas práticas que vinham desde os anos de 1930.  A legislação
trabalhista foi inspirada na tradição fascista sistematizada na Carta Del
Lavoro.  A greve operária e a greve patronal (lockout) foram proibidas.
Em 1939, um decreto-lei estabeleceu as linhas da organização sindical,
tornando o sindicato ainda mais dependente do Estado. Buscando reforçar
as estruturas sindicais, foram estabelecidas as federações e confederações
de sindicatos. As primeiras reuniriam pelo menos cinco deles, em âmbito
estadual, e quanto às últimas, pelo menos três federações em âmbito
nacional.  Dando continuidade às reformas trabalhistas, foi criado o
imposto sindical que consistia em uma contribuição anual obrigatória,
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correspondente a um dia de trabalho, paga por todo empregado,
sindicalizado ou não. Outro fato importante foi a criação do salário
mínimo. Este deveria corresponder às necessidades mínimas de cada
trabalhador. O país foi dividido em várias regiões, e estabeleceu-se uma
escala variável de acordo com as especificidades regionais.

Com base na exploração ideológica das reformas trabalhistas, Getúlio foi
construindo a imagem de protetor dos trabalhadores e pai dos pobres.
Foram determinantes para esse fim o emprego dos meios de comunicação
de massa, como o rádio,  e a utilização de cerimônias como as
relacionadas com o 1.º  de maio. Nessas comemorações, que reuniam
grande massa de trabalhadores em geral, Getúlio anunciava medidas de
alcance social e iniciava seu discurso com o famoso �trabalhadores do
Brasil�. Com estes e outros meios se construiu a imagem simbólica de
Getúlio como dirigente e guia dos brasileiros.

A utilização dos meios de comunicação de massa durante o Estado Novo
foi feita de forma organizada e sistemática.  O governo Vargas constituiu
verdadeiro ministério da propaganda diretamente subordinado ao
presidente da República. O Departamento de Imprensa e Propaganda
(DIP), cujos membros eram escolhidos diretamente por Vargas, exerceu
funções bastante diversificadas e extensas. Para o fins de propaganda
oficial, suas atribuições envolveram o controle e a utilização do rádio, do
cinema, do teatro, da imprensa e da literatura política e social. Ao mesmo
tempo, agia na imprensa estrangeira para que evitasse a divulgação de
informações �nocivas ao país� e dirigiu a transmissão diária de um
programa radiofônico, a Hora do Brasil.

A política externa de Vargas, após a Segunda Guerra Mundial, resulta de
uma longa política de alinhamento e realinhamento da economia e da
política nacional ante as grandes potências. De 1930 a 1938, o Brasil
manteve uma política dúbia em relação à Alemanha e aos Estados Unidos.
Em 1935, após assinar um acordo comercial com os americanos, assina,
um ano após, outro acordo com a Alemanha que visava principalmente à
exportação de algodão, café, cítricos, couros, tabaco e carnes. O
comércio com o Brasil representava para a Alemanha não só o acesso a
determinados produtos, mas também ampliar sua influência ideológica e
econômica na América Latina. Os conflitos políticos com esse país, no final
da década de 1930, e a entrada dos Estados Unidos na guerra
aproximam o Brasil definitivamente dos interesses americanos. A política
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econômica desse país para o Brasil visava controlar a compra de
determinados produtos considerados estratégicos para o desenvolvimento
americano, como a borracha, o minério de ferro e o manganês. Ao
mesmo tempo, a aproximação com os Estados Unidos significou o
alinhamento brasileiro ao lado da frente antifascista que culminou com o
envio de uma força expedicionária � a FEB � para lutar na Europa, a
partir de junho de 1944.

Importante assinalar que, no final do Estado Novo, no contexto do fim da
Segunda Guerra Mundial e da derrota do Nazismo e do Fascismo, em
1945,  surgiram a  UDN, o PSD e PTB,  os três principais partidos que
iriam existir no período de 1945�1964. A União Democrática Nacional
(UDN) foi formada, em abril, a partir da antiga oposição liberal, herdeira
da tradição dos partidos democráticos estaduais (PD). O Partido Social
Democrático (PSD) surgiu por iniciativa da burocracia do Estado, do
próprio Getúlio e dos interventores federais nos estados. O Partido
Trabalhista Brasileiro (PTB) foi fundado no mês de setembro, também sob a
inspiração do presidente, da burocracia ligada ao Ministério do Trabalho
e da burocracia sindical. Esses partidos participarão ativamente do jogo
político nos anos correspondentes ao fim do Estado Novo e no período da
democratização das instituições no Brasil.

Os aspectos relacionados acima caracterizam o Estado Novo em seus
momentos mais significativos, ou seja, do seu nascimento à sua crise. Na
qualidade de Estado autoritário, foi idealizado para durar por muitos
anos. No entanto, sua duração foi curta, não chegando a completar oito
anos. Uma série de complexos fatores, internos e externos, explicam a
renúncia de Vargas e o final da fase mais autoritária de nossa história
durante a primeira metade do século XX. Sobre o clima político do
contexto em questão e a renúncia de Getúlio, observe a interpretação
abaixo transcrita.

Pouco a pouco, vai aumentando a contradição entre o Estado
Novo e a nova situação democrática. A partir de fevereiro de
1945, Getúlio Vargas manobra para se preservar no poder e
contra-atacar todas as pressões. Vai ser a ruptura dentro do seu
esquema de apoio que precipita a sua queda.

São partidários os governos dos Estados, parte da oligarquia
que pertence aos quadros de poder durante o Estado Novo, boa
parte das Forças Armadas. Os comunistas, que percebem o caráter
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reacionário da oposição que pretende desalojar Getúlio Vargas
para impor sua política conservadora e destruir as conquistas
sociais e econômicas, preconizam fórmulas apaziguadoras � A
Constituinte, com Getúlio.

Na tentativa de dividir a oposição, Getúlio Vargas incentiva a
candidatura Eurico Gaspar Dutra. A indicação é vista de maneira
estranha pelos getulistas, até que Benedito Valadares e Fernando
Costa, interventores de Minas Gerais e São Paulo, dão apoio à
iniciativa. Mas, no decorrer dos meses seguintes, Dutra fica cada
vez mais isolado, todos vendo nele um candidato derrotado. Neste
ínterim, principalmente a partir de agosto de 1945, fala-se cada
vez mais na continuidade de Getúlio. Os comícios queremistas
aumentam, os comunistas preconizam a sua fórmula e, nesta hora,
é promulgado decreto marcando eleições estaduais ao mesmo
tempo que a do Presidente da República (02 � 01 � 1946).

Nesta hora, o dispositivo militar pró-Getúlio abandona-o e, sob
a direção de Góis Monteiro e do próprio Dutra, desencadeia o
golpe e a deposição do ditador. A minoria militar e antigoverno,
os grupos conservadores e oligarcas da União Democrata
Nacional, os tradicionalistas e muitos liberais pensam que vai se
abrir nova era. O que haverá no futuro governo Dutra são medidas
sociais retrógradas, antinacionalistas economicamente,
antidemocráticas politicamente. (CARONE, 1976, p.132)

DEMOCRATIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES NO BRASIL
(1945�1964)

Após a queda de Getúlio e depois de anos de ditadura, inicia-se longo
período de democratização das relações sociais e das instituições no Brasil.
Fazem parte desse processo: a eleição de Dutra e a Constituição de 1946; o
novo governo Vargas, em 1951; o governo de Café Filho, a eleição de
Juscelino Kubitschek e seu programa de metas; o governo Jânio Quadros, a
renúncia e o governo de João Goulart. O processo durou até o golpe
militar em 1964.

Eurico Gaspar Dutra sai vitorioso das eleições de 1945, obtendo 55% dos
votos de um total de 6,2 milhões de eleitores, representando 13,4% do
conjunto da população.  Eleito pelo PSD e com o apoio de Vargas (PTB),
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congrega as forças contrárias aos críticos do antigo presidente, ou seja, as
forças associadas aos ricos. No início de 1946, Eurico toma posse, e
começam no mesmo período os trabalhos da Constituinte para preparação
do novo texto constitucional. Importante destacar que a Constituinte era a
quarta eleita na História do Brasil. Embora as principais correntes políticas
e partidárias estivessem representadas (PSD, UDN, PTB, PCB), ela foi
dominada pelos dois grandes partidos (PSD, UDN). Em 18 de setembro de
1846, a nova Constituição foi promulgada.

Em alguns aspectos, a nova Constituição se afastava bastante da de
1937. Optou-se por caminho liberal-democrático de perfil conservador.
Entre as suas principais características, encontra-se a manutenção do
regime republicano, federativo, presidencial e representativo; direito ao
livre pensamento e opinião, com o estabelecimento da censura para os
espetáculos e diversões públicas; divisão dos três poderes, com o
restabelecimento do Senado e Câmara dos Deputados; preservação da
estrutura da propriedade privada da terra; voto secreto e universal para
os maiores de 18 anos, excluindo-se os analfabetos, cabos e soldados.
Ao mesmo tempo, foram mantidos alguns aspectos autoritários, como a
preservação de um Executivo forte, com poder de nomear os ministros do
Supremo Tribunal Federal; a manutenção, com consentimento dos
liberais e dos comunistas, da organização corporativa dos sindicatos,
que foram definidos como �órgãos de colaboração do Estado�.

Presidente Dutra

Fonte: http://
www.bsbnet.com/anesia/
images/a51a.jpg
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Do ponto de vista político, o governo Dutra procurou assegurar a
legalidade, ou seja, obedecer à Constituição de 1946, seguindo-a e
respeitando-a. No entanto, a legalidade nem sempre esteve plenamente
assegurada, principalmente quando o assunto está relacionado com
comunistas e trabalhadores. Sob este governo, a repressão aos comunistas
continuou de tal forma que, em maio de 1947, o Supremo Tribunal
Federal decidiu cassar o registro do Partido Comunista. No mesmo dia, o
ministério do Trabalho ordenou a intervenção em catorze sindicatos e
fechou uma central sindical, controlada por comunistas. Dando
continuidade a essas práticas, no último ano do governo, mais de duzentos
sindicatos estavam sob intervenção.

Por outro lado, a análise das políticas econômicas do governo Eurico Dutra
revela que ele procurou atender a diferentes setores da classe dominante. Se
trabalhadores e comunistas foram perseguidos, o mesmo não se deu com os
setores privilegiados de nossa sociedade. Os objetivos dessas políticas
indicam o grau de comprometimento de seu governo com esses setores.  A
redução da presença do Estado na economia era prevista apenas nos
setores da saúde, alimentação, transporte e energia. Ou seja, em áreas de
maior demanda social. Ao mesmo tempo, previa-se a adoção de política
econômica liberal favorável aos negócios das empresas comerciais,
nacionais e estrangeiras. De forma mais intensa, favorecia a cumulação de
capital por meio de uma política operária autoritária e de contenção
salarial.  Durante seu governo, a questão de sua sucessão já era articulada.

PARA SABER MAIS E REFLETIR

Diante dessa situação, o governo e o Congresso Nacional
começaram a reagir. Em 1946, o Governo Dutra eliminou do
funcionalismo público federal muitos membros do Partido
Comunista. Em seguida, passou a fazer repressão violenta. (...)
Essa reação culminou com o cancelamento do registro do Partido
Comunista do Brasil, em 1947, e a cassação dos mandatos dos
seus deputados no Congresso Nacional e nas assembléias
legislativas estaduais e câmaras municipais.

Paralelamente à repressão do PCB e à campanha anticomunista,
cresceu a importância relativa do Partido Trabalhista Brasileiro
(PTB), que passou a mobilizar o proletariado industrial nos centros
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urbanos do país. Em concomitância, logo que a liderança
comunista de Luiz Carlos Prestes foi colocada na clandestinidade,
ressurgiu Vargas, como líder popular.  Em pouco tempo, o
populismo trabalhista de Getúlio Vargas transformou-se no
principal elemento da ideologia e atividade do PTB. E assim,
eliminava-se do primeiro plano da política nacional o reformismo
socialista do PCB. (IANNI, 1986, p. 113)

No início dos anos de 1950, Vargas é reconduzido ao poder e sucede
Dutra na presidência da República. Em 3 de outubro desse mesmo ano, ele
é eleito com 48,7% dos votos, superando os dois outros candidatos. Sua
vitória nas urnas está associada aos apoios que recebera. Antes mesmo da
metade do mandato de Dutra, as manobras políticas pela sucessão
presidencial já ocorriam. A estratégia de Vargas era garantir a lealdade
dos chefes da máquina política montada pelo PSD no campo, propiciando-
lhe uma base sólida de apoio. Ao mesmo tempo, Getúlio conseguiu atrair
os votos dos paulistas, mediante sua aproximação com Ademar de Barros.
Igualmente, Getúlio baseou seu discurso de acordo com a especificidade
de cada estado que percorria, mas, no geral, ressaltava a defesa da
industrialização e a necessidade de ampliar a legislação trabalhista.

Getúlio tomou posse em 31 de janeiro de 1951. Iniciou seu governo
procurando conciliar as forças políticas de oposição. Formou um ministério
conservador e procurou atrair a UDN para sua base de apoio.  Nomeou o
General Estillac Leal, ligado à corrente nacionalista no Exército, para o
cargo de ministro da Guerra. Tal ato não agradou à corrente dos militares
antinacionalistas e favoráveis, entre outras coisas, ao alinhamento irrestrito
do Brasil aos Estados Unidos. De qualquer forma, foi empossado com a
concordância das Forças Armadas, fato que demonstra quanto a
democracia no Brasil era consentida, por depender do aval militar.

Do ponto de vista econômico, o governo Vargas incentivou o
desenvolvimento  com ênfase na industrialização. Foram feitos
investimentos públicos em vários setores. Privilegiou-se o sistema de
transportes, produção e distribuição de energia. Ampliou-se a oferta de
energia para o Nordeste e resolveu-se o problema do carvão nacional.
Reequipou parcialmente o sistema portuário nacional e a marinha
mercante. Porém, a ação mais estratégica à luz do estímulo à
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industrialização foi a criação do Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico (BNDE). Mas o maior problema enfrentado na área econômica
foi a inflação.

A inflação também havia alcançado um ponto crítico, pelos
padrões da década de 50. Como foi observado anteriormente,
o custo de vida no Rio de Janeiro aumentou 11 por cento em
1950 e 11 por cento outra vez em 1951, saltando  para 21 por
cento em 1952. Além disso, 1953 presenciou um declínio na
taxa de crescimento da produção industrial. O primeiro ministro
da Fazenda de Vargas, Horácio Lafer, fora prejudicado em seus
esforços para formular um programa coerente de estabilização.
Havia tentado limitar a expansão de crédito, mas se viu em
antagonismos com o presidente do Banco do Brasil, Ricardo
Jafet, que insistia numa política de crédito fácil. (SKIDMORE,
1985, p.150)

Diante das pressões políticas causadas pelo aumento do custo de vida,
Vargas era obrigado a agir com pouca margem de manobra. Com a
inflação, não podia deixar de atender às reivindicações dos trabalhadores
e, ao mesmo tempo, precisava tomar medidas impopulares para controlá-
la. A política de expansão do crédito inflacionava a economia,
provocando a alta dos preços. Como os reajustes salariais não vinham
acompanhando o ritmo do custo de vida, os trabalhadores eram os mais
prejudicados.  Por conta disso, em 1953, mais de 300 mil operários
entram em greve em São Paulo, durante 24 dias, exigindo aumento
salarial e a contenção do custo de vida. A �greve dos 300 mil�
representou uma derrota para o getulismo em São Paulo.

A situação política se agravava. A ascensão dos movimentos sociais
atemorizava as classes dominantes e seus representantes políticos. Esses
últimos, ao lado dos setores do próprio governo, receavam que Getúlio
perdesse o controle sobre os movimentos dos trabalhadores. A greve de
1953 e a situação geral sugeriam essa possibilidade. No entanto,
Getúlio estava determinado a dar continuidade à política nacionalista,
apesar das objeções. Como resposta a essa situação, entre junho e julho
de 1953, modificou o seu ministério. Para o ministério do Trabalho,
nomeou João Goulart (PTB), e para o ministério da Fazenda, Osvaldo
Aranha.
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Em fevereiro de 1954, o Ministro do Trabalho, João Goulart (Jango),
concedeu um aumento do salário mínimo de 100%, mas foi obrigado a
renunciar diante da pressão oposicionista, enquanto o governo suspendia
o aumento. A imprensa conservadora (O Estado de São Paulo, O Globo,
A Tribuna da Imprensa, esta dirigida por Carlos Lacerda) denunciava a
preparação de um �golpe�, voltado a criar no Brasil uma �República
Sindicalista�.  A crise repercutia também nas Forças Armadas, provocando
inquietação principalmente na corrente antigetulista.

No 1.°  de maio, contrariando os interesses da maior parte das frações da
burguesia, seus representantes políticos, setores das forças armadas e o
próprio Congresso Nacional de Economia, Getúlio contra-ataca.
Procurando ampliar e fortalecer sua base de apoio com a classe
trabalhadora, concede o aumento de 100% dos salários mínimos e
conclama os trabalhadores à participação. O aumento marcaria o começo
do fim do governo, do qual a maioria da classe dominante passou a se
afastar. Getúlio, por sua vez, não poderia sustentar-se apenas na classe
trabalhadora, cujo nível de organização e luta eram fracos, em razão das
limitações criadas pelo próprio getulismo.

A morte de Vargas

Fonte: http://
www.projetomemoria.art.br/
JK/biografia/img/
g_foto21.jpg
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A crise ganha dimensão insustentável quando grupos ligados ao
Presidente, na noite de 5 de agosto, provocam a morte de um major da
Aeronáutica ao tentar acertar um tiro em Carlos Lacerda, o principal e
mais ferrenho opositor do governo. Em seguida, oficiais das Forças
Armadas, antigetulistas em geral, liberais, e alguns nacionalistas, passam
a exigir o ato de renúncia. Isolado no Palácio do Catete o presidente
respondeu com uma carta-testamento e com um tiro no coração. Observe
o elemento persuasivo presente no seguinte trecho da carta, ou seja, a
forma como Vargas, mesmo diante da morte, procura envolver �o povo�
em seu discurso.

(...) Tive de renunciar. Voltei ao Governo nos braços do povo. A
campanha subterrânea dos grupos internacionais aliou-se às dos
grupos nacionais revoltados com o regime de garantia do trabalho.
A lei de lucros extraordinários foi detida no Congresso. Contra a
justiça da revisão do salário mínimo se desencadearam os ódios.
Quis criar a liberdade nacional na potencialização das nossas
riquezas através da Petrobras; mal começa esta a funcionar, a
onda de agitação se avoluma. A Eletrobrás foi obstaculizada até o
desespero. Não querem que o trabalhador seja livre. Não querem
que o povo seja independente (...) (SODRÉ, 1964, p. 413)

Com a morte da Vargas, o vice, Café Filho, assumiu a presidência. Café
Filho tinha sido escolhido como candidato a vice-presidente no âmbito do
acordo entre o getulismo e o PSP.  Já como presidente, formou um
ministério com maioria udenista (UDN); ao mesmo tempo, assegurou ao
país que garantiria a realização das eleições presidenciais marcadas para
outubro de 1955.

PARA SABER MAIS E REFLETIR

Esse foi o contexto histórico-social no qual se realizou (principalmente
nos anos de 1945�54) um amplo e profundo debate técnico e
político sobre as condições e as perspectivas do desenvolvimento
econômico brasileiro. Ao mesmo tempo, discutiam-se os dilemas
políticos e culturais diante dos quais se encontrava a sociedade
brasileira de então. Nesse ambiente, pouco a pouco, estruturaram-se
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três perspectivas políticas (grifo nosso) mais marcadas, para a
organização e o desenvolvimento da economia do país.

Uma dessas perspectivas, caracterizava-se como uma estratégia
política destinada a organizar a economia do país com base na
associação com o capitalismo mundial. Segundo as forças
políticas partidárias dessa orientação, o Brasil deveria modernizar
a sua organização econômica e desenvolver amplas e
sistemáticas relações com as economias mais desenvolvidas. (...)
Durante o Governo Dutra, predominaram os adeptos dessa
modalidade de interdependência.(...)

A outra estratégia política para a organização e o
desenvolvimento da economia brasileira caracterizava-se como
socialista. Reunia os adeptos da socialização dos meios de
produção, por via pacífica ou violenta. A corrente dominante,
entretanto, era favorável à luta pela transição pacífica para o
socialismo. Os partidários desta solução acreditavam que a
estatização progressiva da economia seria o caminho mais
rápido e menos oneroso para a organização socialista da
produção(...) Essa era uma das razões por que o PCB e o PTB
estiveram juntos em várias campanhas eleitorais (para eleição de
deputados, senadores e mesmo presidentes da República), bem
como em muitos debates parlamentares.

Havia, ainda, uma outra estratégia política de organização e
desenvolvimento da economia brasileira. Tratava-se da estratégia
destinada a impulsionar a formação do que poderia ser um
capitalismo nacional no Brasil. Os partidários desta estratégia
eram grupos de classe média, a pequena burguesia industrial, em
parte também a grande burguesia industrial de origem nacional,
além de setores do Exército, do proletariado e intelectuais. (...)
Para eles, a médio prazo, seria possível emancipar
economicamente o país. Vargas afirmava e reafirmava, em
muitos dos seus pronunciamentos públicos, a possibilidade e a
necessidade de que o país ultrapassasse a situação de
dependência econômica em que vivera até então. (...) Em outros
termos, por trás da idéia do nacionalismo econômico nacional
estaria a convicção de que seria possível realizar o capitalismo
nacional no Brasil(...)  (IANNI, 1986, p.144-145)
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Em 3 de outubro de 1955, Juscelino Kubitschek, pelo PSD, foi eleito
presidente da República com 36% dos votos, enquanto Juarez Távora
alcançou 30%, Ademar de Barros 26% e Plínio Salgado 8% dos votos.
João Goulart se elegeu vice-presidente, com uma votação superior à de
Juscelino. O êxito de Jango mostrou o avanço crescente do PTB e sua
importância na chapa PSD-PTB, que venceu as eleições.

Juscelino e Jango, após um período turbulento que envolveu o afastamento
de Café Filho por problemas de saúde e uma intervenção militar para
garantir a posse do presidente, assumem o poder, em 31 de janeiro de
1956. Os anos de governo de JK podem ser considerados de estabilidade
política e de otimismo pelos altos índices de crescimento econômico e pela
construção de Brasília. Os �cinqüenta anos em cinco� da propaganda oficial
reforçavam o tom deste otimismo e repercutiam em ampla camada da
população. A estabilidade política e o otimismo só foram alcançados por
meio do equilíbrio dos projetos políticos dos dois partidos vitoriosos. Era
preciso que o PTB, principalmente, não fosse longe nas reivindicações
operárias e não convertesse o nacionalismo em bandeira de agitação social
e, do outro lado, que o PSD não se tornasse tão conservador a ponto de
chocar-se com a burocracia sindical e as reivindicações operárias.

JK durante a construção de Brasília

Fonte: http://
www.projetomemoria.art.br/
JK/biografia/img/
g_rem203.jpg

O Programa de Metas sintetizava a política econômica do governo JK. As
metas abrangiam quatro setores importantes da economia: energia,
transporte, alimentação e indústria de base. Ao todo, somavam trinta
metas, incluindo-se o programa de formação de pessoal técnico. A
análise dos pressupostos do programa revela a presença de uma
perspectiva nacional-desenvolvimentista no âmbito da política econômica.
Em outros termos, optou-se por uma
política de substituição de importações,
conjugada ao controle estatal da infra-
estrutura (transporte, comunicação e
energia) e da industrialização básica.
Outras áreas da atividade econômica
deveriam ficar sob a iniciativa e controle
do capital privado. No fundo, trata-se
da combinação de forças entre o Estado,
a empresa privada nacional e o capital
estrangeiro para promover o
desenvolvimento, com ênfase na
industrialização.
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Os resultados do Programa foram significativos, sobretudo no setor
industrial.  Entre 1955 e 1961, o valor da produção industrial, descontada
a inflação, cresceu 80%, com alta porcentagem nas indústrias do aço
(100%), mecânica (125%), de eletricidade e comunicação (380%) e de
material de transporte (600%). Entre 1957 e 1961, o Produto Interno Bruto
(PIB) cresceu a uma taxa de 7%. Segundo Octavio Lanni, o crescimento
econômico no período JK teve efeitos globais sobre a sociedade brasileira.
Observe a esse respeito suas afirmações.

Em síntese, ao desenvolver-se ainda mais o modo de produção
capitalista no Brasil (como parte do sistema capitalista mundial),
desenvolveram-se tanto as relações de produção como o conjunto
da estrutura social. Principalmente nos centros urbanos e industriais
mais importantes do país, desenvolveu-se bastante a estrutura de
classes sociais, com suas implicações políticas e culturais. A própria
cultura, em sentido amplo, transformou-se de modo notável, pelo
desenvolvimento de novas formas de pensar e novas possibilidades
de ação. Pouco a pouco, avança a hegemonia da cidade,
enquanto universo cultural  singular, sobre a cultura de tipo agrário.
Pode-se mesmo dizer que durante o Governo de Juscelino
Kubitschek de Oliveira a cidade conquistou uma segunda vitória
sobre o campo, no sentido de que o poder político passou, em
maior escala, às mãos da burguesia industrial(...). (IANNI, 1986,
p. 177)

Durante o governo JK, o sindicalismo passou por algumas mudanças. Em
São Paulo, foi fundado em 1955 o Pacto de Unidade Intersindical (PUI),
que congregava sindicatos na maioria representantes de categorias
profissionais vinculadas à economia de mercado, como metalúrgicos,
têxteis, gráficos, entre outras. No Rio de Janeiro, os comunistas criaram
uma frente encartando ferroviários, marítimos e portuários que deu origem
ao Pacto de Unidade e Ação (PUA). A ação do PUA, que atuava no setor
público da economia ou em setores de utilidade pública, preparou
caminho para a formação do Comando Geral dos Trabalhadores (CGT),
que iria desempenhar papel relevante nas greves do período Goulart.

No final de seu governo, JK toma uma medida que repercutiu
positivamente entre comunistas e nacionalistas. De olhos voltados para
sucessão presidencial e sendo atacado por esses últimos, Juscelino rompe
com o Fundo Monetário Internacional (FMI). Este fato significava o
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abandono final do plano de estabilização da economia, elaborado por
Lucas Lopes e Roberto Campos, em 1958, voltado a compatibilizar o
combate à inflação e a combater o déficit público com os objetivos do
Programa de Metas. Além de comunistas e nacionalistas, a ruptura
recebeu apoio também da cúpula militar e da Federação das Indústrias do
Estado de São Paulo.

A eleição presidencial marcada para 3 de outubro de 1960 deixou claro
que o otimismo e o entusiasmo do período JK não alcançaram as grandes
massas. Já no curso de 1959, surgiram outras candidaturas. Jânio Quadros,
após ter sido governador de São Paulo, era lançado a candidato com o
apoio de Carlos Lacerda (UDN). Ademar de Barros saiu pelo Partido Social
Popular (PSP) e o general Henrique Teixeira Lott, tendo João Goulart como
candidato a vice-presidente, saiu pela coligação PTB-PSD.

PARA SABER MAIS E REFLETIR

O exame da gestão de Kubitschek revelou de imediato a extrema
valorização da política econômica, em prejuízo da política social.
Os rumos da política econômica do presidente Juscelino foram
traçados por diversas metas programadas, dirigidas sobretudo
para a construção de grandes obras e para intensa capitalização
do Brasil, em particular por meio do investimento estrangeiro. Na
verdade, a política econômica preponderou sempre, no tempo de
Kubitschek, sobre a política social, como se observa até em seus
pronunciamentos ao país. As metas econômicas do governo
federal não só conviveram com precárias condições de vida da
maioria da população brasileira, como ainda permitiram ocultá-
las, através da febre desenvolvimentista. Formou-se um círculo
pungente: o desenvolvimento vinha para acabar com as precárias
condições de vida. Mas, em certo sentido, às vezes terminava por
agravá-las e daí, dizia o presidente da república, tornava-se
imperioso maior desenvolvimento. (VIEIRA, 1985, p. 127)

As urnas deram significativa vitória a Jânio Quadros com 48% dos votos e,
em 31 de janeiro de 1961, ele toma posse como presidente. Ao mesmo
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tempo, João Goulart elegeu-se vice-presidente da República, apesar da
derrota de Lott, candidato de sua coligação. À época, segundo os princípios
constitucionais vigentes, o eleitor podia votar no candidato a presidente de
uma chapa e no candidato a vice de outra. Os resultados da eleição
revelam o significativo avanço do PTB em meio aos círculos operários.

Jânio Quadros começou a governar, ocupando-se de assuntos que não
estavam à altura do cargo que ocupava, como a proibição do lança-
perfume no carnaval, do biquíni nas praias do Rio de Janeiro e das brigas
de galo. No plano das questões mais importantes, procurou tomar
medidas simpáticas tanto à esquerda quanto à direita. No geral, não
conseguia agradar a nenhum dos dois lados. Vejamos algumas de suas
ações na área financeira e na área das políticas externas.

Seu governo optou por uma saída ortodoxa de estabilização da economia.
De um lado, promoveu forte desvalorização cambial, e do outro, a
contenção dos gastos públicos e da expansão monetária. O resultado
imediato dessas medidas foi a elevação de 100% no preço do pão e dos
combustíveis, tendo em vista o corte dos subsídios federais à importação
do trigo e do petróleo. Jânio justificava o pacote de medidas levando em
conta os problemas herdados do governo JK. No geral, as medidas
tomadas foram bem recebidas pelos credores do Brasil e pelo FMI.  Em
razão disso, novos empréstimos foram contraídos, e a dívida brasileira foi
escalonada novamente.

No plano das relações externas, seu governo procurou se orientar por uma
política independente. O Brasil deveria buscar uma espécie de terceira via
entre o capitalismo e o comunismo. Isso explica a condecoração de Che
Guevara, com a Ordem do Cruzeiro do Sul, e a visita de Jânio a Cuba.
Sua política externa mobilizou os setores conservadores, especialmente a
UDN e Carlos Lacerda, seu membro mais expressivo. Procurando
identificar os elementos mais profundos presentes na política externa de
Jânio, bem assim a reação conservadora a ela, afirma Thomas Skidmore:

O significado mais amplo do desafio de Lacerda a Quadros,
em agosto de 1961, está na maneira pela qual os problemas
de política externa independente tinham invadido a política
interna. Através de sua política externa independente, Quadros
começara a identificar-se com a posição �nacionalista�,
contrária à linha da maioria da UDN e aos oficiais
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�anticomunistas�, entre os militares. A posição �nacionalista�
era, por sua vez, identificada com o antiamericanismo,
principalmente no que se referia a Cuba. Concentrando seu
ataque à política externa de Quadros, Lacerda tentava
identificar o presidente, perante a classe média e os quadros
militares superiores, com uma posição nacionalista, geralmente
associada aos populistas de esquerda.  (1985, p. 248)

Jânio Quadros renuncia à presidência da República no dia 25 de agosto
de 1961, ou seja, poucos meses após sua posse. O presidente vinha
administrando o país por conta própria, sem contar com nenhuma base de
apoio. O PSD e o PTB dominavam o Congresso, Lacerda e a UDN se
afastaram do presidente. Um incidente com Carlos Lacerda, então
governador da Guanabara, no dia 24 de agosto, ganhou dimensões
públicas, sendo o presidente acusado de participar de um golpe articulado
por seu ministro da Justiça, Oscar Pedrosa Horta. No dia seguinte, Jânio
comunica ao Congresso sua renúncia.

No entanto, a hipótese mais aceita para a renúncia combina elementos da
personalidade instável do presidente com um cálculo político equivocado.
Jânio imaginava que o ato de renúncia lhe traria maiores poderes e
facilidades para governar ao seu estilo: ao lado e acima das forças
políticas constituídas. Ele considerava que forças políticas representadas e
não representadas no Congresso clamariam por sua volta mediante a
aceitação de certas prerrogativas. Neste sentido, Jânio aguardava um
pedido de reconsideração do Congresso para abrigar nos partidos certas
exigências. O Congresso, cumprindo seu papel apenas, tomou
conhecimento de seu ato.  A partir desse momento, começou a tensa
disputa pela sucessão ao cargo.

João Goulart, eleito como vice-presidente, deveria assumir o cargo.  No
entanto, a posse ficou suspensa. Jango se encontrava ausente do país, em
visita à China comunista. Somado a isso, a objeção à posse vinha dos
militares conservadores que viam nele a encarnação da �república
sindicalista� e a brecha por onde chegaria o comunismo ao Brasil.
Enquanto os ministros militares legalistas articulavam o retorno de Jango à
sua posse, Ranieri Mazzilli, presidente da Câmara, assumia
provisoriamente o poder.  Após algumas semanas de intensa negociação
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política, dentro e fora das forças armadas, João Goulart assume a
presidência da república, em 7 de setembro de 1961, com poderes
diminuídos, no sistema de governo parlamentarista. Esta substituição do
presidencialismo foi condição para a sua posse.

O início do governo Goulart coincide com o agravamento da crise
econômica e financeira do país.  Em primeiro lugar, houve a contínua
redução da capacidade de importação do país. Os efeitos negativos do
declínio de preços dos produtos primários se agravavam, pelo fato de que
aumentavam as necessidades de importação de máquinas e equipamentos.
Em segundo lugar, ocorreu a elevação da dívida externa, que era
conseqüência dos baixos preços dos produtos primários, diante da
necessidade de importar produtos industrializados. Terceiro, houve o
aumento da inflação, que se agravou a partir do final dos anos de 1950.
Ao mesmo tempo, eram crescentes os déficits da balança de pagamentos.
Decorriam não só do déficit comercial, mas dos elevados gastos com fretes
e seguros das exportações e importações nacionais, bem como das
remessas de lucros das empresas estrangeiras que operavam no país.

O governo Goulart, a partir de nacionalistas, de setores da esquerda
reformista e tolerado por forças moderadas de centro, inicia seu governo
com a intenção de pôr em prática um programa nacionalista e reformista.
Este consistia em reforçar a participação de capitais nacionais e estatais
em setores estratégicos da economia, reservando ao capital estrangeiro
uma posição secundária.

O Plano Trienal de Desenvolvimento Econômico e Social, elaborado por
Celso Furtado, ministro do Planejamento do governo Goulart, sintetizava o
conteúdo das reformas a serem implementadas. Seu objetivo principal era
manter em nível elevado as taxas de crescimento da economia, reduzindo
ao mesmo tempo a inflação. Essas providências eram indispensáveis para
a obtenção de novos empréstimos, para a renegociação da dívida externa,
para a elevação do nível de investimentos e para a redução das tensões
sociais. O plano determinava também a realização de reformas de base
indispensáveis, tal como se acreditava, ao desenvolvimento do país.

Essas ações sócio-políticas, previstas nas reformas de base, abrangiam
amplo leque de medidas. Por exemplo, a reforma agrária tinha por
objetivo eliminar conflitos pela posse da terra e garantir acesso à
propriedade de milhões de trabalhadores do campo.  Para isso, propunha-
se a mudança da Constituição, prevendo a desapropriação da



HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO
História do Brasil:
a Infância na República
Fascículo 3

41

propriedade por necessidade ou utilidade pública, ou por ação social,
sempre prevendo a indenização pública. Visto por outro ângulo, a reforma
agrária era imprescindível para conter, sob o Estado de Direito, as lutas
sociais no campo, organizadas pelas Ligas Camponesas e por outros
movimentos e instituições.  Ao mesmo tempo, pensava-se na reforma
urbana, cujo ideal principal consistia em criar condições pelas quais os
inquilinos pudessem se tornar proprietários das casas alugadas.

Elas ainda procuravam estender e assegurar o direito de voto (no plano
dos direitos políticos) aos analfabetos e aos segmentos inferiores das forças
armadas. Com isso, esperava-se a sustentação do governo populista,
contando com o apoio das grandes massas e setores marginalizados da
instituição militar.  Ao mesmo tempo, previa-se a intervenção do Estado na
vida econômica. Entre essas medidas estavam a nacionalização das
empresas concessionárias de serviço público, dos frigoríficos e da indústria
farmacêutica. Previa-se ainda a extensão do monopólio da Petrobras e a
regulamentação da remessa de lucros para o exterior.

Com essas reformas, o governo Jango objetivava modernizar o
capitalismo, mediante o fortalecimento do mercado interno, reduzindo as
profundas desigualdades sociais do país, sob a coordenação do Estado. É
fácil perceber, a partir da análise delas, que o objetivo não era instaurar
uma república sindicalista nem tampouco o comunismo.  No entanto,
para as classes dominantes e suas elites políticas, era justamente o
contrário. Assim, os setores conservadores em geral e mesmo os membros
da burguesia nacional preferiram se afastar e se opor ao governo.

Em que pese a seus objetivos, o governo Goulart movia-se sobre
contradições que o condenavam ao fracasso. Uma delas estava
relacionada com o próprio Plano Trienal, que procurava combinar duas
propostas de difícil solução. De um lado, uma política de estabilização,
baseada na contenção dos salários e, de outro, a implementação das
reformas de base, que exigiam uma classe trabalhadora organizada e
mobilizada contra as forças conservadoras de oposição. Reagindo com
freqüentes greves, a classe trabalhadora obtinha reajustes salariais que
eram corroídos, no curto prazo, pelo aumento dos preços. A espiral
inflacionária obstruía totalmente a política de estabilização.

Outra contradição decorria dos erros políticos das forças nacionalistas de
esquerda. Na avaliação dessas forças, o programa de reformas
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interessaria também aos setores da burguesia progressista. Dessa forma, a
burguesia nacional comandaria uma revolução de caráter democrático-
burguesa, contrariando, portanto, os interesses imperialistas e
latifundiários. Na realidade, a maior parte da burguesia �progressista�,
desde o governo JK, intensificara suas relações com o capital internacional
abandonando, portanto uma solução nacionalista para os problemas da
nação.

O outro ponto, que colocava sérias dificuldades ao governo, era a
movimentação política dos trabalhadores rurais. No início dos anos de
1960, a situação social das classes trabalhadoras nas áreas rurais não
tinha sofrido nenhuma mudança. As grandes propriedades
agroexportadoras capitalistas continuavam predominando, ocupando mais
de dois terços das terras. A grande maioria da população rural era
constituída de lavradores e trabalhadores sem terra, submetidos a relações
de trabalho espoliativas como o colonato, a parceria, o cambão e o
sistema de trabalho temporário.

PARA LER E REFLETIR

Toda sociedade estratificada cria uma massa variável, com
freqüência muito numerosa, de indivíduos excluídos da ordem.
No passado, essa massa era constituída pelos homens pobres
livres (...) que não eram homens (do ponto de vista da
humanidade exclusivista dos estamentos senhoriais) nem livre
(pois somente não eram escravos, embora os escravos valessem,
no mercado, no interior da economia e da sociedade escravista,
mais do que eles). Formavam os contingentes dos miseráveis da
terra, os cães sem coleira que mantinham a ordem e, ao mesmo
tempo, ameaçavam.

Desde suas origens, o industrialismo gerou várias modalidades de
populações excedentes e elas apresentavam um significado
histórico equivalente. A lógica do capital impôs uma função social
para as populações excedentes que se concentram nas cidades
industriais. Cabia-lhes ser o exército industrial de reserva, um
elemento de desvalorização do valor monetário do trabalho, de
desorganização das classes trabalhadoras e de manipulação
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repressiva das forças políticas. Foi o próprio movimento operário
que freou o �uso negativo� do exército industrial de reserva pelos
capitalistas e pela ordem. Nas condições históricas e
demográficas da periferia, a expulsão da população destituída do
campo gerou o crescimento de �cidades inchadas� e populações
faveladas de vários tipos e tamanhos, que não formam exércitos
industriais de reserva, mas concentrações de miseráveis da terra
(�condenados� ou �malditos�, na linguagem forte de Fraz Fanon).
(FERNANDES, 1989, p. 24)

Em meados de 1963, o governo Goulart, agora sob o regime
presidencialista (Goulart, por decisão do plebiscito realizado a 6 de
janeiro, voltara ao presidencialismo), era obrigado a abandonar o Plano
Trienal, revelando-se incapaz de resolver a crise econômica e financeira.
De janeiro a junho, a inflação chegara a 31%. Na outra ponta, o valor da
dívida a ser paga, no mesmo ano, correspondia a 43% da renda das
exportações. A recusa do governo e instituições norte-americanas em
renegociar a dívida agravava a situação. Ao mesmo tempo, o governo
americano reagia contra as medidas nacionalistas adotadas pelo Brasil,
entre as quais a lei que restringia a remessa de lucros, a nacionalização
de empresas de comunicações e a decisão de rever as concessões para a
exploração de minas.

Presidente João Goulart, ministro Celso Furtado (autor do Plano Trienal),
Darcy Ribeiro e Miguel Arraes, em 1963.

Fonte: Foto do livro Histórias do Poder, Vol. 2.
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O enfraquecimento do governo, motivado pela crise econômica e
política, esta última estimulada pela oposição radical da UDN e do PSD,
no Congresso, foi empurrando o governo Goulart em direção às
lideranças reformistas radicais e organizações de perfil nacionalista de
esquerda. Essas forças de esquerda se movimentavam para garantir as
reformas de base. Exigiam a eleição de uma Constituinte para a
elaboração de nova Constituição que favorecesse tais reformas.  Outros
grupos mais radicais acreditavam que as transformações só seriam
possíveis sob a liderança de operários e camponeses. A radicalização
também se manifestava no Congresso. Parlamentares do PTB, o partido
que mais crescia, do PSB e alas dissidentes do PSD e da UDN formaram
a Frente Parlamentar Nacionalista.  Esta tinha como objetivo levar a luta
nacionalista para o lado de outras organizações como a União Nacional
dos Estudantes (UNE), a Confederação Geral dos Trabalhadores (CGT), o
Partido Comunista Brasileiro (PCB), que atuavam, mesmo não estando na
legalidade.

Ao lado e ao mesmo tempo, a radicalização das forças conservadoras
também crescia. Grupos contrários às reformas de base e ao perfil
nacionalista do governo Goulart foram sendo organizados. Parlamentares
com essa convicção ingressaram na Ação Democrática Parlamentar (ADP),
que recebia recursos financeiros do Instituto Brasileiro de Ação
Democrática (IBAD), organização financiada pela embaixada dos Estados
Unidos. Em São Paulo, foi formado o Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais
(IPES) com a finalidade de divulgar a luta contra o governo entre os
empresários. Neste contexto, também foram organizados grupos
militarizados de defesa, enquanto a Imprensa conservadora se manifestava
pelo impedimento do governo Goulart.

A situação política do presidente se complica, quando da realização de
grande comício em frente à Estação da Central do Brasil, na cidade do
Rio de Janeiro. Na presença de 300 mil trabalhadores, estudantes,
grupos de esquerda, representantes sindicais e lideranças partidárias;
Goulart, ao lado de autoridades civis e militares, decretou a
nacionalização das refinarias particulares de petróleo e a
desapropriação de propriedades à margem das ferrovias, rodovias e
zonas de irrigação dos açudes públicos.

A reação foi imediata.  Proprietários assustados organizaram em São
Paulo, ao lado de setores da classe média e suas elites políticas, a
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�Marcha com Deus e Pela Família�, que contou com cerca de 500 mil
participantes. A esses manifestantes, somavam-se as conspirações de
grupos de oficiais das forças armadas.  Entre os oficiais que conspiravam
contra o governo, destacavam-se o general Olímpio Mourão Filho, o
almirante Silvio Heck, os coronéis João Batista de Figueiredo e Costa
Cavalcanti e os generais Ernesto Geisel e Bizarria Mamede.

Outros fatos também contribuíram para intensificar o clima de tensão
daqueles dias.  No final, no dia 30 de março, o governador de Minas,
Magalhães Pinto, divulga um manifesto conclamando o povo para a
restauração da ordem constitucional.  No dia seguinte, o general Mourão
Filho mobilizou as tropas de Minas Gerais e iniciou a marcha em direção
ao Rio de Janeiro onde estava o presidente. Mourão Filho tinha o apoio de
outros comandantes do Exército e de diversos governadores, como Carlos
Lacerda.

Na manhã de 1.° de abril, Goulart seguiu para Porto Alegre, onde recusou
as propostas de resistência feitas pelo então governador Leonel Brizola.
Neste mesmo dia, o presidente do Senado, Auro de Moura Andrade,
declarava vago o cargo, nomeando o presidente da Câmara dos
Deputados, Raniere Mazzilli, para ocupá-lo. Nessa data, chega ao fim o
longo período, 1945 a 1964, de democratização das instituições políticas
no Brasil.

Hoje, avalia-se que, se a história tivesse seguido curso diferente e se as
reformas de base tivessem sido de fato implementadas, ainda que nos
limites estreitos do capitalismo, elas teriam funcionado como uma espécie
de corretivo histórico, eliminando determinadas continuidades e
permanências históricas. Sejam exemplos a cultura e a prática do
coronelismo, a estrutura fundiária nacional assentada na grande
propriedade, a limitada socialização do poder, o universo restrito de nossa
cidadania e a estrutura econômica voltada para o mercado externo. Nesse
sentido, o golpe civil-militar de 1964, favorável à determinada estratégia
política de organização e desenvolvimento da economia brasileira,
funcionou como uma força preservadora de elementos tradicionais e
conservadores. A face social e política do Brasil de nossos dias está
diretamente relacionada com a preservação dessas estruturas e a
modernização conservadora da economia nacional conduzida, durante 21
anos, pela burocracia civil e militar.
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PARA SABER MAIS E REFLETIR

Aos tropeços e com muita tolerância, Goulart passou de vice-
presidente a presidente da república. Portou sempre uma
ideologia mais ou menos definida. Referiu-se invariavelmente a
Getúlio Vargas, aos trabalhadores, à legalidade, às liberdades
públicas, à democracia, à Constituição e, sobretudo, às reformas
de base. Embora por vezes se propagasse o contrário, o
janguismo confiou bastante na legalidade. Como Jânio, João
Goulart procurou vencer as inconsistências políticas, econômicas e
sociais, por meio da conciliação entre ideologia nacionalista e
capitalismo internacional. Mas é indiscutível que Jango defendeu
mais intensamente a contenção do custo de vida, ao mesmo
tempo em que colocava a emancipação econômica como
condição de derrota do subdesenvolvimento. Através do Plano
Trienal, tentou algumas vezes a estatização econômica, e seus
insucessos, neste campo, o incentivaram na realização das
reformas de base. Os eventos de 1964 eliminaram o projeto de
reformas de base do período janguista, acabando igualmente
com a política de massas, presente até então no Brasil. A verdade
é que nem mesmo as reformas propostas por João Goulart, de
resultados parciais e acanhados em termos de conquista para os
trabalhadores, conseguiram encontrar condições para pôr-se em
prática.  (VIEIRA, 1985, p. 184)

DO REGIME MILITAR, MOVIMENTOS SOCIAIS E
REDEMOCRAIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES NO BRASIL

Inicialmente, gostaríamos de observar que, por questões metodológicas, o
tratamento do período histórico correspondente à instalação do regime
militar (1964) e do período da redemocratização das instituições no Brasil
(1985) se fará com base na citação de textos de estudiosos desses
assuntos. Os textos apresentados sempre serão acompanhados de breve
introdução, situando o leitor e levantando questões a respeito do tema a
ser abordado. Os detalhes, a enumeração de dados, fatos e
particularidades foram preteridos em nome de uma abordagem mais
ampla, ou melhor, de uma abordagem histórico-sociológica.
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SOBRE OS GOVERNOS MILITARES: DE CASTELO A FIGUEIREDO
(1964�1985)

O governo do general Castelo Branco (1964�1967)
Castelo Branco pertencia ao grupo dos militares moderados (oficiais da
Sorbonne) que defendiam a livre iniciativa, uma política externa
anticomunista e a fidelidade à democracia. Os membros do grupo
acreditavam que o governo arbitrário se justificava em curto prazo, apenas
para restabelecer a ordem e assegurar a continuidade do país nos
quadrantes do capitalismo. Observe no texto abaixo como o autor define a
personalidade política do presidente.

Um aspecto do período 1964�1967 era inequivocamente claro.
O general eleito pelo Congresso em 1964 tinha a firme
determinação de não se transformar em caudilho. A austera
personalidade de Castelo Branco e seu extremo senso do dever
combinavam-se com uma profunda antipatia por tudo o que
lembrasse o militar todo-poderoso, tão comum na moderna
América Espanhola.

Castelo não se desviou dessa postura quando em 1964 exerceu o
poder arbitrário de expurgar políticos, oficiais das forças armadas
e funcionários públicos, e apesar de uma poderosa força que o
empurrava para fora dos limites da democracia. Esta força era
representada por militares que se consideravam ultrajados com a
ação dos políticos que eles consideravam subversivos ou corruptos,
ou ambos. Após as eleições de 1965, Castelo procurou
desesperadamente um meio constitucionalmente respeitável de
satisfazer à pressão militar que pedia novos poderes para cassar e
suspender direitos políticos. Seu malogro estabeleceu o critério que
a Revolução seguiria nos anos seguintes.  (SKIDMORE, 1994, p.133)

O governo do general Costa e Silva (1967�1969)
O novo presidente formou um ministério sem nenhum remanescente do
governo anterior. Na sua maioria, seu ministério era formado por oficiais
que não pertenciam à linha dos moderados (Sorbonne), fato que empurrou
seu governo para uma série de posições autoritárias. Tradicionalmente, ele
não pertencia ao grupo dos oficiais de �linha-dura�.  Atente para a
postura política de Costa e Silva e suas sinalizações contrárias ao
endurecimento do golpe militar.
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(...) O motivo era a próxima reunião do Conselho de Segurança
Nacional, onde ele enfrentaria enormes pressões militares. Como
Castelo, ele teria que dominá-los ou ser dominado por eles.
Presidiu a promulgação do AI-5, mas nunca fez a transição
emocional do presidente �humanizador� para a de ditador sul-
americano. Após o AI-5 (Ato Institucional nº 5), ele ainda
manobrava o leme do Estado, mas a direção deste estava nas
mãos dos homens mal-encarados da segurança, dos
grampeamentos de telefones e dos torturadores. O Brasil agora
ostentava a duvidosa distinção de merecedor das atenções
especiais da Anistia Internacional. (...) Costa e Silva reagiu ao
mergulho do seu governo no autoritarismo, entregando-se ele
mesmo à elaboração de uma nova Constituição. De algum modo,
raciocinava, deve haver um meio de reconciliar o novo poder
arbitrário (AI-5) com a futura redemocratização constantemente
prometida deste 1964. (SKIDMORE, 1994, p.191)

O governo do General Garrastazu Médici (1969�1974).
Com o governo Médici, os militares de �linha-dura� assumem o poder.
Esses militares representaram o endurecimento nas relações entre Estado e
sociedade civil, e os poucos direitos existentes foram quase todos
suspensos e (ou) mutilados. Com esses militares houve, como se diz, um
golpe no golpe.  O texto, a seguir, retrata a guerra e a pressão ideológica
contra os que lutavam pela redemocratização do país.

Presidente Médici e José Sarney em maio de 1970.
Fonte: Foto do livro Histórias do Poder, Vol. 2.
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Mas com declínio da ameaça guerrilheira, a repressão
governamental passou a receber menos cobertura no exterior. O
governo Médici também se beneficiou, ironicamente, do aumento
da tortura em outros países, cuja notoriedade eclipsou a do Brasil.
Enquanto isso, o governo simplesmente desafiava todas as críticas.
Não mostrava sinais de dúvida ou vergonha. Pelo contrário, os
porta-vozes de Médici acusavam seus críticos de serem direta ou
indiretamente manipulados por comunistas ou marxistas. O
governador Abreu Sodré esfolou Dom Helder Câmara, o
destemido crítico que fazia constantes conferências nos Estados
Unidos e na Europa, tachando-o de �Fidel Castro� de batina,
que pertencia à máquina de propaganda do Partido Comunista.
(SKIDMORE, 1994, p. 305-306)

O governo do General Ernesto Geisel. (1974�1979)
Com o governo Geisel, começa o processo de
redemocratização do país, ou seja, a abertura política.
Observe as metas do novo governo e quanto se procurava,
recorrendo a elas, encaminhar o país para a abertura
política com controle.

O governo Geisel � isto é, o presidente e seus colaboradores
castelistas __ tinha quatro alvos principais. O primeiro era manter
o apoio majoritário dos militares, reduzindo ao mesmo tempo o
poder da linha-dura e restabelecendo o caráter mais puramente
profissional dos membros das forças armadas. (...) A segunda
meta do novo governo era controlar os �subversivos�. Quase
nenhuma das guerrilhas armadas sobreviveu à repressão do
governo Médici.(...) A terceira meta era o retorno à democracia,
embora de uma variedade indefinida. Aqui, Geisel era fiel à visão
de Castelo Branco: a Revolução de 1964 devia, após um limitado
período governamental de emergência, conduzir a um pronto-
retorno à democracia representativa.(...) A quarta meta era manter
altas taxas de crescimento, de cuja importância os castelistas
estavam bem conscientes. Eles sabiam que o governo Médici
dependeu da aceleração do crescimento econômico para se
legitimar.(...) (SKIDMORE, 1994, p. 319-321)

residente Geisel, Laudo
Natel e Paulo Egydio
Martins em 1974.
Fonte: Foto do livro Histórias do
Poder, Vol 3.
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O governo do general João Batista Figueiredo (1979�1985)
Figueiredo dá continuidade ao processo de redemocratização e, ao final
de seu governo, encerra o período militar. Nesse período, ocorreram
novos acontecimentos (as greves de 1978�79, a fundação do Partido dos
Trabalhadores (PT), o movimento pela anistia, a reforma partidária,
reação das forças democráticas aos militares de linha dura, as eleições de
1982, a Campanha das diretas para presidente da República em 1984,
etc.) que contribuíram diretamente para o restabelecimento do Estado de
Direito no Brasil.  Observe os textos citados a seguir e procure identificar a
constituição dos elementos que foram vitais para organização dos
trabalhadores e para o movimento pelas diretas.

Vários precedentes foram estabelecidos pela greve de 1979 dos
metalúrgicos. Primeiro, continuaram a surgir novos líderes
sindicais, desdenhosos dos pelegos apoiados pelo governo, que,
desde 1964, colaboraram com as normas trabalhistas ditadas
pela repressão, que facilitava acordos salariais contrários aos
interesses dos trabalhadores. (...) Um segundo precedente
estabelecido pela greve foi a disposição de alguns empregadores
de negociar diretamente com os trabalhadores. (...) Terceiro, foi
a solidariedade demonstrada aos trabalhadores por outros
elementos do público, como a Igreja e seus grupos leigos,
juntamente com os profissionais da classe média. (...) A atmosfera
de abertura e os precedentes criados pelo movimento operário,
juntamente com o aumento da inflação (41% em 1978 e 77% em
1979), levaram os trabalhadores  de outras categorias a agir.
Entre janeiro e outubro de 1979, houve mais de 400 greves.
(SKIDMORE, 1994, p. 416-417)

A campanha pelas diretas gerou um ímpeto próprio. Em cidade
após cidade o público reagia entusiasticamente, mobilizado pela
oposição, que geralmente incluía o PMDB, o PDT (partido de
Brizola) e o PT. Outras adesões foram surgindo como a das
associações de advogados e dos principais jornais como a Folha
de S.Paulo. Importante contribuição foi dada também dos artistas
e personalidades do show business que ajudaram a transformar
os comícios em grandes happenings culturais (...). (SKIDMORE,
1994, p. 416-417)

Presidente João Batista Figueiredo e
Delfim Neto em 1980.

Fonte: Foto do livro Histórias do Poder, Vol. 3.
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O SENTIDO IDEOLÓGICO E POLÍTICO DOS GOVERNOS MILITARES

Observe, segundo Octavio Ianni, as dimensões da cidadania sob o tipo de
Estado que se formou durante o regime militar. A relação entre sociedade
e Estado, naquele momento, engendrou um tipo de dominação que
limitava o já restrito universo da cidadania sob o mundo burguês.  O que é
ser cidadão no pós-1985, na era da democracia liberal, sendo a
sociedade brasileira herdeira dos traços culturais autoritários e presentes
nas entrelinhas do nosso cotidiano?

A relação do Estado com a sociedade, sob a ditadura militar, tem
sido uma relação de dominação, exploração e opressão de amplos
setores da sociedade civil, trabalhadores, operários e camponeses.
Em todos os níveis da vida social � econômico, político, cultural,
educacional, religioso e outros � o Estado ditatorial viola
cotidianamente a cidadania das pessoas, principalmente operários
e camponeses. Na cidade e no campo, no âmbito público e
privado, brutaliza o cidadão. Tanto assim que nem se pode falar
em cidadão na sociedade brasileira dos anos posteriores ao golpe
de Estado de 1964. Ou então, fala-se em cidadania administrada,
tolerada, outorgada, em recesso, regulada e outras denominações.
Desde o início, a ditadura inaugurou uma estrutura fascista de
cidadania. Além das diferenças e desigualdades econômicas,
raciais, étnicas, culturais e outras, que atravessam a sociedade
brasileira, o regime militar passou a dividir os brasileiros em
diversas classes de cidadãos: militares e civis, ou militares e
paisanos, cassados e não-cassados, tolerados e indesejáveis,
suspeitos e confiáveis.(...) (IANNI , 1981, p. 166 )

Atente para a relação entre superexploração (salários baixos, inflação,
instabilidade social, repressão ideológica, extensão da jornada de
trabalho, etc.) do operariado, a militarização da força de trabalho e a
presença do grande capital financeiro e monopolista, privilegiado sob o
regime militar, no Brasil.  O que o autor quer dizer quando associa
superexploração e �modernização� e �organização� do processo
produtivo na fábrica? Por que essas expressões aparecem entre aspas?
Quando será possível falar em modernização e organização das relações
de trabalho �sem aspas�? Observe o texto a seguir.
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Uma contrapartida dessa política de superexploração do operário
foi o desenvolvimento da �organização� ou �modernização� do
processo produtivo na fábrica. A pretexto de melhorar a
produtividade, os empresários reforçaram os mecanismos de
disciplina e hierarquia dentro da fábrica. Houve uma dinamização
das forças produtivas e relações de produção, favorecendo a
economia política da ditadura, do bloco de poder.  Foi assim que
se desenvolveu a militarização do processo de trabalho, das
relações de produção, em uma escala desconhecida na história
da classe operária. Na prática, o que ocorreu foi o
desenvolvimento � talvez mais acentuado do que nunca na história
recente da classe operária brasileira � das exigências do capital.
À medida que o grande capital financeiro e monopolista se impõe
e penetra nas relações de produção, nas empresas, nas fábricas
e fazendas, nas organizações privadas e públicas, no mercado e
no aparelho estatal, então, meio devagar ou meio de repente,
conforme o caso, verifica-se que tudo tende a militarizar-se.(...)
(IANNI, 1981, p. 168)

Segundo Octávio Ianni, o Regime Civil Militar teve papel determinante na
institucionalização da criminalização de setores da sociedade civil
brasileira. Comunista, comunista-ateu, anticristão, subversivos,
esquerdistas, alienígenas são os termos que marcaram o universo
lingüístico-ideológico do mecanismo de criminalização. Ou seja, a
criminalização é também um modo de governar. Atente para o texto.

A criminalização insistente e generalizada de amplos setores da
sociedade civil é um processo que se institucionaliza nas
constituições e leis da ditadura. As várias versões da Constituição
e da Lei de Segurança Nacional, que não por acaso se modificam
sempre nos mesmos anos. Em 1967, 1969 e 1978, estabelecem
sempre, na mesma formulação, que �toda pessoa natural ou
jurídica é responsável pela segurança nacional, nos limites
definidos em Lei�. Isso significa que toda pessoa é suspeita, até
que se prove o contrário. Toda pessoa pode trazer em si, mesmo
sem o saber, o germe do que os governantes definem como
�subversão�. Inclusive significa que toda pessoa precisa vigiar a
outra, suspeitar do seu vizinho, colega de trabalho, companheiro
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de viagem, interlocutor. A ditadura instaurou a regra da suspeição
geral e difusa, de modo a intimidar todos, governar pelo medo,
ao modo fascista.  (IANNI, 1981, p.160-161)

O texto a seguir destaca o significado devastador do golpe civil e militar
para os trabalhadores e para as suas organizações sindicais e partidárias.
A forma como a classe trabalhadora foi tratada indica o real
comprometimento do Estado com os setores conservadores e, ao mesmo
tempo, revela o tamanho da sociedade civil daquele momento, ou seja,
restrita e formada só pelas organizações sindicais patronais.

A rigor, em perspectiva histórica ampla, a ditadura militar
configura uma dupla contra-revolução. Por um lado, é uma contra-
revolução no sentido de golpe de Estado e reação contra as classes
operária e camponesa. Nesse sentido, rompe e destrói
amplamente todo um vasto, lento e sistemático processo de ascenso
político das classes oprimidas, operárias da indústria, operários
do campo, camponeses, empregados e funcionários pobres. Foi
toda uma época de avanço político, organizatório, de
conscientização e luta que se interrompeu com o golpe e a
ditadura. (IANNI, 1981, p.197)

Observe o tipo de crise que afetou a ditadura-civil militar e impôs limites à
sua continuidade histórica. As considerações de Octavio Ianni são precisas
e esclarecedoras a esse respeito.

Note-se, como aspecto essencial dessa crise, conforme se
desenvolve desde 1974, que o que está em causa é uma crise
de hegemonia (grifo nosso). Para alguns setores da sociedade,
de repente, a ditadura perdeu credibilidade. Mesmo amplos
setores sociais que participam, ou participaram do bloco de poder,
com setores da Igreja Católica, classe média e militares, entre
outros, mesmo esses setores não encontraram mais razões para
confiar na ditadura, nos governos militares, na tecnocracia civil e
militar que a grande burguesia financeira e o capital monopolista
instalaram no aparelho estatal. O recrudescimento da onda
inflacionária, os usos da repressão para servir ao grande capital,
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a incapacidade de qualquer grupo ou membro do aparelho de
poder de falar à Nação, como estadista ou líder nacional, a
corrupção, as mordomias são muitas as razões nas quais amplos
setores do bloco de poder se apegam para retirar o seu apoio,
propor outras direções ao país, ou mesmo aceitar uma aliança
tática com o proletariado e o campesinato, as duas classes contra
as quais recaíram mais brutalmente a repressão, a exploração e
a boçalidade da ditadura.  (1981, p.220)

A seguir, o autor fala sobre as lutas e movimentos sociais que estiveram,
no final dos anos de 1970, na base da reconstrução do Estado de Direito
e, portanto, na luta pelas liberdades democráticas.  Observe que a
passagem citada entre aspas, no texto a seguir, refere-se ao discurso de
Luís Inácio da Silva (Lula), pronunciado em 22 de abril de 1978. Sobre
esses movimentos assim se pronuncia Octavio Ianni:

São muitas, multiplicadas, as atuações das classes subalternas
na cidade e no campo, no sentido de questionar, combater,
bloquear e destruir a ditadura. Nas fábricas e bairros, nas
fazendas e latifúndios, nos sindicatos rurais e urbanos, em todos
os lugares, os operários urbanos, os operários rurais e os
camponeses, sozinhos e associados, entre si e com setores de
outras classes sociais, avançaram na discussão, organização e
luta pelas liberdades democráticas. Em todos os lugares, crescem
a luta, a conscientização, a organização de operários e
camponeses sob todas as suas formas. Todos aprenderam que o
principal amigo do povo é o povo organizado.

O povo, o trabalhador, o operário, o camponês começam por
reconhecer que a ditadura lhes incutiu a paralisia da repressão,
do medo. Todos começam por libertar-se do medo. É chegada a
hora de  �começarmos a exigir das autoridades e dos empresários
o direito de não termos medo�. (1981, p.224)
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A LUTA PELA REDEMOCRATIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES E DO
PODER NO BRASIL
Com a eleição de Tancredo Neves e José Sarney, o Brasil teria seu primeiro
presidente civil desde o regime instalado em 1964.  Em 15 de janeiro de
1985, Tancredo e seu vice obtiveram uma vitória nítida no Colégio Eleitoral.
Durante a campanha, conquistaram um leque significativo de apoios que se
traduziram favoravelmente a indicação de seus nomes. Com a rejeição das
eleições diretas e do movimento pelas Diretas Já, fatos que frustraram
amplos segmentos populares, coube ao Colégio
Eleitoral eleger por via indireta o novo presidente da
república. Assim, José Sarney assume o poder, por
força e circunstância da morte de Tancredo Neves, e
sob seu governo ocorrerá a instalação da
Assembléia Nacional Constituinte, com o objetivo de
elaborar o texto da nova Constituição. Seria
oportuno observamos algumas posições a respeito
desses elementos que também fizeram parte da
arquitetura política da Nova República.

Atente para a avaliação crítica de Florestan Fernandes sobre o perfil
político de Tancredo Neves e da nova república.

(...) O �presidente�, referido por essa crônica generosa como um
grande presidente e o único que se imporia como �o maior
presidente de todos�, não cultivou a �frase revolucionária� de mão
invertida, mas tramou o pacto conservador mais ardiloso de uma
história riquíssima de ardis.(...) Tancredo Neves excedeu a todos!
Por isso, queiramos ou não, ele nos põe diante do apogeu de uma
tradição cultural e nos obriga a admirar um talento que constrange,
uma obra-prima que causa arrepios, um fito que revela o quanto o
discurso político se �mantém� �condoreiro� e a prática política
�barroca�, dissociando-se por inteiro de uma cultura cívica
solidamente nacional e democrática (...). (1986, p.19)

Movimento pelas Diretas Já, Praça da Sé, São Paulo, 1984.

http://veja.abril.com.br/30anos/imagens/
segundadecada35.jpg
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A �Nova República� não nasceu sob um signo aziago. Ela teve
uma origem perversa; veio ao mundo e cresceu graças a uma
maternidade que deformou e perverteu para sempre. Filha da
ditadura (ou, para usar uma linguagem amena da convenção
histórica, da República Institucional) ela retrata aquilo do qual se
pode dizer: �quem puxa aos seus não degenera�. Importa quanto
de comando militar mantém dentro de si. Mas até isso é
secundário. Ela funciona graças ao quantum de ordem ilegal que
subsiste, viva, na sociedade brasileira. É o ar que respira, o seu
alimento e o seu alento. E sua importância, para vários setores
dos donos do poder, procede do fato de que ela sucede e substitui
a ditadura, tendo ao alcance das mãos a faculdade de emitir
decretos, decretos-leis, de recorrer a sinais mentirosos ou
enganadores, de praticar o arbítrio como se ele fosse a arte
brasileira de fazer política(...). (1989, p.53)

A Assembléia Nacional Constituinte começou a se reunir a 1.º de fevereiro
de 1987, e os seus trabalhos foram encerrados formalmente a 5 de
outubro de 1988, quando foi promulgada a nova Constituição. Além de
sociólogo, aposentado compulsoriamente pela ditadura militar, Florestan
Fernandes, à época da Constituinte, era deputado federal e foi deputado
constituinte, tendo participado ativamente nas discussões em torno do novo
texto. Observe suas posições a respeito de alguns elementos constitutivos
desse processo.

As pressões das classes possuidoras, especialmente das grandes
organizações patronais, sobre a Assembléia Nacional Constituinte,
tornam-se evidentes. As �ameaças� diretas e indiretas de
democratização da sociedade civil e do Estado, ou de
constrangimentos externos sobre a livre iniciativa, lançaram a
campo aberto as forças econômicas, sociais e políticas que
constituem o sustentáculo do nosso sistema capitalista de poder.
Liberdades e direitos, ao serem compartilhados, traduzem-se em
limitações do arbítrio dos privilegiados. O nosso capitalismo
selvagem é sensível a oscilações que afetam o seu grau de
autonomia quase absoluta e repudia com virulência qualquer
restrição do público, fortemente implantada em nossas tradições.
As pressões se voltam contra �privilégios� que os constituintes
estariam conferindo aos assalariados (...). (1989, p.177)
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A Constituição de 1988 vem à luz com data marcada para sofrer
uma revisão global e contém mecanismos que remetem a revisões
parciais seguidas e constantes. Foi posta sob um signo do precário,
durante a sua elaboração e posteriormente. Ela não responde às
exigências da situação histórica. Porém parece melhor que não
desperte grandes paixões e deixe em aberto um vasto campo à
renovação e à atualização. Sufocada pelo poder do dinheiro; tisnada
por uma hegemonia de classe, nem sequer se deteve diante da
mercantilização do voto; oprimida pelo arbítrio de uma �Nova
República�, que prolonga a ditadura através de seus métodos, práticas
políticas, militares e policiais; vergada pela corrupção, manejada
pelo Governo e pelo grande capital nacional e estrangeiro; incapaz
de sustentar-se sobre um poder originário e soberano: ela veio para
durar pouco e servir de elo ao aparecimento de uma Constituição
mais democrática, popular e radical. (1989, p. 360)

As considerações de Florestan Fernandes não deixam dúvidas quanto à
sua opinião a respeito da Constituição de 1988, dos bastidores do
Congresso Constituinte e da história do Brasil em geral. Mesmo assim, é
possível considerar que a Constituição foi um marco por ter posto fim, ao
menos do ponto de vista formal, aos últimos vestígios do regime militar.
Sem dúvida, ela significou um avanço importante para fundar as bases do
estado de direito burguês. As democracias parciais, ou �democracias
administradas� do governo de Fernando Collor, do governo de Fernando
Henrique Cardoso e, hoje, do governo de Luís Inácio Lula da Silva mantêm
seus pressupostos legais e jurídicos fundados neste texto de 1988.

Ao mesmo tempo, é preciso dizer que, apesar disso, permanecem muitas
continuidades históricas. Sob a base da Constituição está o mundo real
onde encontramos as desigualdades sociais, a injustiça e a exploração do
mais forte sobre os mais fracos. Ela não é diferente disso, apenas procura
ordenar, regular e controlar as relações entre as classes e os grupos
sociais. Mas há uma descontinuidade em relação ao regime militar que
são as garantias formais aos direitos políticos, civis e sociais (mínimos).
Assim, se entendemos o autor acima citado, esses direitos devem funcionar
como índice para a confecção de nova Constituição, mais ampla, mais
legitima e mais radical. A história não acabou, já superamos a ditadura,
resta agora construirmos o caminho para uma ampla democracia popular.
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Este curso, com suas áreas de estudo, com seus momentos presenciais, seus
estudos a distância, seus materiais pedagógicos (fascículos, filmes,
computadores, etc.), os coordenadores, especialistas e orientadores
acadêmicos, enfim, com toda a sua estrutura é um instrumento que você
tem em suas mãos para que, ao lado de outros brasileiros, possa construir
um mundo melhor, mais justo e igualitário.
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A EDUCAÇÃO NA
REPÚBLICA NOVA

CAPÍTULO II
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A EDUCAÇÃO, DE 1930 A 1961.

Neste capítulo, estudaremos como se constituiu a educação brasileira a
partir dos anos de 1930 até a aprovação e implementação da primeira Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de número 4.024, aprovada
em 1961. Por tratar-se de período longo e com muitos acontecimentos
marcantes, nós o dividiremos em três momentos.

O primeiro versará sobre a Educação, de 1930 até 1937, quando houve
uma relativa democracia, permitindo que o debate de questões
educacionais se fizesse presente.

O segundo, de 1937 a 1945, é o período conhecido por Estado Novo, em
que se deu a introdução do regime totalitário por Getúlio Vargas e,
evidentemente, um refluxo nas discussões acerca da Educação.

O terceiro irá de 1945, ano que marca o fim do Estado Novo e o
restabelecimento das liberdades democráticas, até a aprovação da Lei
4.024/61.

A EDUCAÇÃO DE 1930 A 1937

Segundo Ghiraldelli Jr. (1992), entre 1930 e 1937 o país viveu um
período de grande radicalização política, onde havia efervescência
ideológica e uma diversidade de projetos distintos para a sociedade e,
conseqüentemente, para a educação. O autor identifica quatro projetos
diferentes, tanto para uma como para outra.

Um primeiro grupo era representado pelos pensadores liberaisliberaisliberaisliberaisliberais que
desejavam um país com bases urbano-industriais democráticas e, no que
dizia respeito à educação, filiavam-se ao movimento da Pedagogia nova.
Dentre esses pensadores, encontramos o grupo responsável pelas reformas
educacionais estaduais nos anos de 1920, às quais nos referimos no
capítulo anterior e que irão, em 1932, publicar o documento chamado
Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, em que as idéias a respeito
de uma Educação renovada foram apresentadas.

Em sentido contrário às teses defendidas pelo pensamento liberal
escolanovista, estavam os católicos, defensores da pedagogia tradicional,
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ligados, especialmente, ao ensino privado. Em determinado momento, os
católicos chegaram a se aproximar das teses ultraconservadoras do
movimento integralista com origem no nazismo e fascismo europeus.

O outro projeto identificado por Ghiraldelli Jr. (1992) é o do governo de
Getúlio Vargas, que procurou uma situação de pretensa neutralidade e,
por meio do ministro da Educação, Francisco Campos, acabou por
elaborar uma política própria de educação que não atendeu nem a um
nem a outro grupo, mas, também, não se caracterizou como proposta
democrática.

O projeto de resistência que encampava uma proposta democrática e
popular era aquele defendido pela Aliança Nacional Libertadora (ANL),
entidade que

aglutinou boa parcela das classes populares � proletariado e
camadas médias � no sentido da formação de uma frente
antiimperialista e antifascista. A ANL recuperou, em parte, os
projetos de política educacional esboçados pelo Movimento
Operário da primeira República, principalmente as teses sobre
democratização do ensino, já presentes nos anos 20, nas
campanhas políticas do então recém-criado Partido Comunista
do Brasil. (GHIRALDELLI JR., 1992, p. 40)

Em abril de 1931, Francisco Campos apresentou novos rumos, tanto para
o Ensino Secundário como para o Ensino Superior, tentando desconstruir,
segundo acreditava, a idéia de que o primeiro era mero preparatório para
o segundo. Na prática, entretanto, a nova organização dada pelo ministro
ao ensino secundário contrariava a intenção por ele demonstrada, tendo
em vista que tal ensino foi organizado em dois segmentos.  O primeiro,
que correspondia ao ensino ginasial, com duração de 5 anos, e o
segundo, chamado complementar, com a duração de 2 anos, subdivido
em pré-jurídico, pré-médico e pré-politécnico. Ou seja, na prática, tal
organização continuava dando ao secundário um caráter apenas
preparatório. (FILHO, 2003)

Embora houvesse uma demanda por parte da sociedade de uma educação
democrática e popular, incluindo o que dizia respeito à expansão da rede,
na verdade não houve, por parte do governo, preocupação com o Ensino
Primário e popular. A reforma teve um caráter elitista e apresentava
preocupação, apenas, com Ensino Secundário e Superior.
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O grande marco educacional dos anos de 1930 foi, sem dúvida, a
publicação do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova1 , documento
que propôs novas diretrizes para a educação, assinado por um grupo que
ficou conhecido como os Pioneiros da EducaçãoPioneiros da EducaçãoPioneiros da EducaçãoPioneiros da EducaçãoPioneiros da Educação, composto, basicamente,
por pensadores filiados a corrente liberal, mas que, também, tinha entre
seus integrantes até mesmo defensores do pensamento socialista, o que
garantia grande heterogeneidade ao grupo (Ghiraldelli Jr., 1992). A
proposta do documento nasceu na IV Conferência Nacional de Educação,
em 1931, e foi escrito por Fernando de Azevedo e assinado por mais 25
educadores, dentre eles, Anízio Teixeira, Lourenço Filho, Cecília Meireles e
Paschoal Lemme.

Em linhas gerais, o Manifesto se preocupou em fazer um diagnóstico do
quadro educacional brasileiro, mas, além disso, propôs a criação de um
sistema nacional de educação, sob responsabilidade do Estado em
cooperação com as instituições sociais. Defendia a educação em regime
integral, única e laica, e com co-educação dos sexos. A educação
primária, dos 7 aos 12 anos, deveria ser gratuita e obrigatória.

 Durante esse período que estamos estudando, nova constituição foi
elaborada, em 1934. Ela consagrou todo um capítulo à educação, em que
se percebe a influência do ideário político educacional presente no
Manifesto dos Pioneiros (Filho, 2003). Dentre outras coisas,
estabeleceu a responsabilidade privativa da União em elaborar diretrizes e
bases para a educação nacional; o Ensino Primário passou a ser
obrigatório e gratuito, com tendência à gratuidade para o Ensino
Secundário e Superior, e fixou a reserva de, no mínimo, 10% do
orçamento anual para a educação por parte da União, e aos estados 20%
(Ghiraldelli Jr., 1992). Porém, o texto não é feito apenas de idéias
progressistas. O capítulo sobre educação, na verdade, foi resultado de
uma conciliação �entre as posições opostas de católicos e renovadores�.
(Saviani, 2005)

1 � O Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova é documento fundamental para a compreensão das idéias dos
escolanovistas brasileiros. Entretanto, por se tratar de texto muito longo � ao todo são 25 páginas �, não poderemos
reproduzi-lo aqui. O texto integral pode ser encontrado em GHIRALDELLI JR. Paulo. História da Educação. 2
ed. São Paulo: Cortez, 1992. p. 54-78.
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A EDUCAÇÃO, DE 1937 A 1961

Em 10 de novembro de 1937, Getúlio Vargas deu um golpe de Estado e
instaurou o regime ditatorial que durou até 1945. Este ficou conhecido por
Estado Novo. Nova constituição foi feita, mas dessa vez não por uma
Assembléia Nacional Constituinte eleita � como em 1934 -, e sim pela
tecnocracia do governo getulista. (Ghiraldelli Jr., 1992)

Embora tenha sido mantido um capítulo para a educação e a cultura, o
Estado passou a ter papel subsidiário, desincumbindo-se da
responsabilidade pela educação pública, o que significou retrocesso em
relação às conquistas que já tinham sido alcançadas na Constituição de
1934, conforme podemos comparar no quadro a seguir.

Durante o Estado Novo2 , uma série de decretos-leis foram emitidos pelo
Ministro da Educação, Gustavo Capanema, e ficaram conhecidos como
�As leis Orgânicas do Ensino� ou �Reforma Capanema�.

CONSTITUIÇÃO DE 1934

Feita por uma constituinte eleita.

Educação como direito de todos e dever
da família e poderes públicos.

Ensino primário gratuito e obrigatório,
inclusive para adultos.

União e municípios deveriam aplicar 10%;
os estados e Distrito Federal, 20% dos
recursos, em educação.

Exigia concurso público para o magistério
oficial.

CONSTITUIÇÃO DE 1937

Elaborada por um membro do governo
Vargas.

Educação como direito e dever natural dos
pais, tendo o estado papel subsidiário.

Ensino primário gratuito, porém com a
criação da Caixa Escolar, os mais ricos
deveriam financiar a educação dos mais
pobres.

Não legislou sobre dotação orçamentária.

Não legislou sobre essa questão.

2 � O último decreto-lei das Leis Orgânicas do Ensino foi feito em 1946, após o final do Estado Novo, e organizava
o ensino primário na forma como explica a citação de Saviani, 2005. Importante lembrar também que o ensino
primário não havia sido objeto de nenhuma reforma por parte do governo federal desde o Ato Adicional de 1834.
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Por essas reformas, o ensino primário foi desdobrado em Ensino
Primário Fundamental, de quatro anos, destinado a crianças entre
7 e 12 anos, e Ensino Primário Supletivo, de dois anos, que se
destinava a adolescentes e adultos que não haviam tido a
oportunidade de freqüentar a escola na idade adequada. O Ensino
Médio ficou organizado verticalmente em dois ciclos, o ginasial
com duração de quatro anos, e o colegial, com a duração de três
anos e, horizontalmente, nos ramos secundário e técnico
profissional. O ramo profissional se subdividiu em industrial,
comercial e agrícola, além do curso normal que mantinha interface
com o secundário. (Saviani, 2005 p. 33-4)

O que se pode perceber é que a Reforma trouxe uma concepção elitista e
conservadora, estabeleceu um dualismo educacional, ou seja, a separação
entre o ensino das elitesensino das elitesensino das elitesensino das elitesensino das elites, destinadas ao trabalho intelectual, que iriam
cursar, consecutivamente, o primário, o ginásio, o colégio e,
posteriormente, poderiam fazer a opção por qualquer curso superior, e o
das massas popularesmassas popularesmassas popularesmassas popularesmassas populares que deveriam então ser adestradas para o trabalho
manual e encaminhadas, após o primário, para o ensino técnico
profissionalizante, que não dava direito ao ingresso em curso superior.
(SAVIANI, 2005; Ghirrraaaldelli, 1992)

O ensino primário, por sua vez, por meio do Decreto-Lei n. 8.529, de
janeiro de 1946, foi instituído como gratuito e obrigatório. Embora tivesse
sido publicado em 1946, o decreto foi gerado durante o Estado Novo,
mas, apesar disso, não cumpriu rigorosamente o espírito presente na
Constituição, acabando por se pautar nas idéias escolanovistas presentes
no Manifesto. Tal questão pode ser observada até mesmo no currículo
proposto, em que apareceram disciplinas como Conhecimentos Gerais
aplicados à vida social, Educação para a Saúde e para o Trabalho,
Desenho e Trabalhos Manuais, Canto Orfeônico e Educação Física.
(GHIRALDELLI JR., 1992)

Além do sistema de ensino profissionalizante oferecido na rede pública, foi
criado pelo governo Vargas um sistema paralelo de profissionalização,
tendo em vista que o primeiro não conseguiu atender às necessidades
imediatas do processo de industrialização em curso. Assim, foram criados,
respectivamente e em convênio com a Confederação Nacional das
Indústrias e Confederação Nacional do Comércio, o SENAI SENAI SENAI SENAI SENAI e o SENACSENACSENACSENACSENAC.
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O ensino normal, até a implantação da Reforma Capanema era de
responsabilidade � assim como o ensino primário � dos governos
estaduais. A partir da Reforma, foram estabelecidas normas que deveriam
ser cumpridas em todo o território nacional e passaram a ter uma
organização semelhante aos demais cursos profissionalizantes.

O Curso Normal, a exemplo dos demais cursos profissionalizantes,
ficou organizado em dois Ciclos: a. primeiro Ciclo (formação de
regentes); b. Segundo Ciclo (formação de professor primário). Quanto
ao currículo, no primeiro ciclo predominavam as matérias de
educação geral. No segundo, havia um maior equilíbrio entre as
disciplinas de educação geral e aquelas relacionadas com a formação
profissional (Metodologia do Ensino Primário, Sociologia Educacional,
Psicologia Educacional, História e Filosofia da Educação, Prática de
Ensino, etc). Nos anos de 1940 e 1950, houve uma expansão
acelerada dos cursos normais, quer funcionando isoladamente, quer
abrigados nos Institutos de Educação, particularmente no Estado de
São Paulo. (FILHO, 2003, p. 73)

A partir do final do Estado Novo __ que se deu oficialmente em 29 de
outubro de 1945 com a deposição de Vargas � e com o fim da Segunda
Guerra Mundial, o país passou por um período de redemocratização e
ganhou nova Carta Constitucional (1946), inspirada no pensamento
liberal. Nela, foram retomados alguns dos princípios da Constituição de
1934, como o da gratuidade e da obrigatoriedade do ensino primário,
bem como o da educação como um direito de todos. (Cury, 2005)

A nova Constituição previa que a União deveria fixar as �diretrizes e
bases da educação nacional� que viriam a se concretizar na Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional � LDBEN. O projeto da LDBEN
tramitou durante treze anos de forma bastante tumultuada, e os conflitos
entre diferentes concepções se fizeram presentes. A lei foi promulgada em
20 de dezembro de 1961.

Do ponto de vista da organização do ensino a LDB (Lei de 4.024/
61) manteve, no Fundamental, a estrutura em vigor decorrente
da Reforma Capanema, flexibilizando-a, porém. A nova lei tornou
possível que, mediante aproveitamento de estudos, os alunos
pudessem se transferir de um ramo a outro do Ensino Médio, e,
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após concluir qualquer ramo desse nível de ensino, viessem a ter
acesso, por meio do exame vestibular, a qualquer curso de nível
Superior (SAVIANI, 2005, p. 35)

A EDUCAÇÃO,  DE 1961 A 1980

O que podemos destacar no período, chamando sua atenção para o que
de mais importante ocorreu durante a década de 1960, é sem dúvida, o
golpe de Estado de 1.º de abril de 1964, que instituiu uma ditadura
militar3  no país por longos 21 anos. Isso, certamente, iria influenciar o
modo de pensar e fazer a educação no país.

Para Ianni (1981, p.149), o golpe militar de 1964 não ocorreu por razões
apenas políticas, conforme proclamado pelos militares, com o fim de
restituir a ordem e a �democracia� que se encontravam �ameaçadas�. Na
verdade, houve por trás do golpe sérios interesses econômicos com o
propósito de �corrigir o modo pelo qual o Brasil estava ingressando na era
industrial�. A correção consistia em substituir o ciclo industrial baseado na
substituição de importação, iniciado durante o governo de Getúlio Vargas
e que havia propiciado, a partir de 1930, o aparecimento de vigoroso
setor industrial no país, contrariando interesses econômicos e políticos
externos, principalmente dos Estados Unidos (Ianni, 1981), pela
associação de capitais externos e nativos.4  Essa nova direção dada ao
setor econômico era incompatível com a democracia populista e com o
nacionalismo presentes no governo de João Goulart.

3 � Na verdade, a expressão ditadura militar, apesar de ter sido usada e difundida pelas oposições na luta contra
o arbítrio, não expressa com rigor o que se deu de 1964 a 1985. Conforme Ianni: �A ditadura militar instalada no Brasil
é apenas a expressão mais visível, aparente, da ditadura burguesa, fascista, que se realiza na prática das atividades
militares, policiais, econômicas, políticas, culturais e outras do aparelho estatal. No bloco de poder que se constitui na
preparação do golpe de Estado de 31 de março de 1964, e que se consolidou sob a aparência de uma ditadura militar-
policial, é a grande burguesia, nacional e estrangeira, que lhe confere sentido e direção, fisionomia e movimento. (...)
Na prática, o bloco de poder é amplamente comandado, ou teleguiado, pela grande burguesia financeira e
monopolista�(1981,  p.193). Na verdade, pode-se dizer que tivemos uma ditadura do grande capital.
4 � Ianni identifica quatro modelos de desenvolvimento na sociedade brasileira: exportadoexportadoexportadoexportadoexportador, caracterizando a
economia brasileira nas três primeiras décadas do século XX; substituiçãosubstituiçãosubstituiçãosubstituiçãosubstituição que vai de 1930 a 1962; associadoassociadoassociadoassociadoassociado,
que implica a combinação e reagrupamento de empresas brasileiras e estrangeiras; e o socialistasocialistasocialistasocialistasocialista que não passou
de possibilidade já que não chegou a ser levado à prática. (1981,  p.11)
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Dessa forma, durante o período em que o país foi governado pelo pacto
entre a tecnoburocracia civil e militar e a burguesia nacional e
internacional, assistiu-se claramente ao avanço do capital monopolista.
Por outro lado, e até mesmo para possibilitar este avanço, efetivou-se
também o total desmantelamento das instituições democráticas e da
participação popular, mediante prisões, torturas e morte de quem
ousasse discordar do regime, levando o Estado a adquirir a seguinte
caracterização, nas palavras de Germano:

No Brasil, a partir de 1964, o Estado caracteriza-se pelo elevado
grau de autoritarismo e violência. Além disso, pela manutenção de
uma aparência democrático-representativa, uma vez que o Congresso
não foi fechado definitivamente (embora tenha sido mutilado) e o
Judiciário continuou a funcionar, ainda que como apêndice do
Executivo. O autoritarismo traduz-se, igualmente, pela tentativa de
controlar e sufocar amplos setores da sociedade civil, intervindo em
sindicatos, reprimindo e fechando instituições representativas de
trabalhadores e estudantes, extinguindo partidos políticos, bem como
pela exclusão do setor popular e dos seus aliados da arena política.
(...) Finalmente, o Estado militar caracteriza-se pelo aumento da
intervenção na esfera econômica, concorrendo decisivamente para
o crescimento das forças produtivas do país, sob a égide de um
perverso processo de desenvolvimento capitalista que combinou
crescimento econômico com uma brutal concentração de renda.
(1994, p. 55, parêntese no original)

Apesar dos desmandos do poder, o ciclo de expansão econômica
conhecido como �milagre econômico�, que imperou no Brasil de 1968 a
1974, garantiu certo �encantamento� com o regime por parte de
determinada parcela da população5 .

Entretanto, a política calcada no �milagre econômico� gerou profundas
contradições. Embora a economia do país apresentasse marcas de
crescimento, era visível que somente uma parcela da população era
beneficiada: mais da metade dos trabalhadores assalariados recebiam
menos de um salário mínimo; 67% das pessoas eram subnutridas; o índice

5 � É importante destacar para você que a outra parcela da população, que não tinha por que se encantar com o
�milagre econômico�, até porque estava fora dele, foi calada pelo uso da força e do arbítrio.
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de mortalidade infantil atingia índices assustadores: de cada mil crianças
nascidas, 114 morriam antes de completar um ano de idade (Harbert,
1992). Na verdade, o que se pode observar é uma acentuada
concentração de renda durante o período governado pelos militares,
principalmente durante os anos do �milagre�, chegando, em1972, a renda
média dos 10% mais ricos a ser 68,2 vezes maior do que a dos 60% mais
pobres. (Singer, apud Germano, 1994)

No entanto, o quadro em apreço era justificado com o argumento de que
era necessário primeiro fazer crescer o bolo da economia para depois
dividi-lo. Mesmo com o grande aumento da produção dos bens de
consumo, 50% da população do país estavam à margem da conjuntura
econômica do �milagre�. (Mazzeo, 1988)

A crise do �milagre�6 a partir de 1973, engendrada aparentemente7 pela
crise do petróleo8 , contribuiu para a vitória das oposições nas eleições
seguintes. Acrescente-se a isso o fato de as várias facções da burguesia
começarem a exigir o direito de influenciar mais diretamente nas decisões
econômicas e políticas do governo. (Harbert, 1992)

Apesar de os anos de 1973 e 1974 terem sido marcados por intensa
atuação das forças repressivas, a partir de 1974 ocorreu uma tímida
retomada da iniciativa política da sociedade civil, caracterizando a
primeira fase do processo de transição da ditadura militar para um
governo civil.

A política educacional encetada pelo regime autoritário não conseguiu agradar
a nenhuma parcela da população, descontentando das classes populares às
elites que haviam dado apoio ao golpe militar. (Ghiraldelli Jr. 1992)

A Lei 5.540/1968, que reformou o Ensino Universitário, e a 5.692/1971,
que legislou sobre o Ensino Primário e Médio, são reflexos da política
autoritária traçada pelo governo militar. O documento que serviu de base
para a elaboração da primeira, conhecido como relatório Atcon9 ,

6 � Segundo Germano, (1994, p.95), �O ciclo de expansão econômica, representado pelo �milagre brasileiro�,
entra em crise em decorrência dos ajustes da economia internacional realizados a partir de 1973 e 1979�.
7 � Aparentemente, porque na verdade a crise do petróleo vem apenas agravar a crise do sistema capitalista dos
países centrais, cujas origens estão na base do próprio sistema. (Harbert, 1992:41)
8 � O choque do petróleo ocorreu em 1973, quando houve uma súbita elevação do preço do barril, passando de
3 para 12 dólares no mercado internacional. (Germano, 1994)
9 � Recebeu esse nome por ter sido elaborado pelo assessor americano Rudolph Atcon.
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enfatizava a necessidade de coibir o movimento estudantil e toda e
qualquer manifestação de descontentamento por parte dos estudantes,
além de apontar para a necessidade de privilegiar a questão da
privatização do ensino. As principais alterações surgidas a partir da Lei
5.540/68 para as universidades foram, segundo Filho (2003),

a. instituição do regime de matrícula por disciplina;
b. vestibular classificatório;
c. unificação do vestibular por região;
d. organização por departamentos.

A Lei 5.692/1971, por sua vez, teve como principal medida transformar
os cursos do segundo grau em cursos profissionalizantes, como forma de
conter a demanda por Ensino Superior. Além disso, tal legislação pode
ser vista como a mais fiel representante do pensamento tecnicista em
educação. Tendo como pressuposto a neutralidade científica e como
inspiração os princípios da racionalidade, eficiência e produtividade, a
concepção tecnicista tinha como pretensão tornar o ensino mais objetivo
e operacional, passando a inspirar uma visão fabril de educação. Com o
golpe militar e a instauração de uma ditadura, essa teoria passa a
predominar nos meios educacionais brasileiros, em consonância com o
momento político-econômico que o país atravessava, refletindo-se esta
concepção claramente no texto das Leis.

Porém, a tentativa de profissionalização pretendida pela legislação
desemboca no mais retumbante fracasso. Primeiramente pelo fato de os
cursos profissionalizantes, oferecidos na rede pública de ensino, não
conseguirem efetuar sua proposta, pois formavam profissionais que não
interessavam ao mercado de trabalho, dada a falta de condições efetivas
para que a profissionalização se realizasse. Em segundo lugar, as escolas
particulares, que atendiam às camadas médias e altas da população, não
tinham intenção de oferecer cursos desse tipo profissionalizante e
continuaram, na prática, a oferecer um curso do segundo grau que
preparasse o aluno para o ingresso nos cursos superiores.
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A EDUCAÇÃO NAS DÉCADAS 1980 E 1990: A LUTA PELO
FIM DA EXCLUSÃO

A partir da década de 1980, iniciou-se o processo de abertura política
que suscitou reações da �linha-dura� entre os golpistas. Atentados como o
do Riocentro10  , seqüestros e explosões de bombas em residências de
militantes de esquerda e entidades como a OAB � Ordem Advogados do
Brasil � irão caracterizar essa reação.

Porém, apesar disso, desde meados da década de 1970, o MDB11  obteve
importantes vitórias nas eleições que se seguiram para a Câmara dos
Deputados e Senado, em 1974, bem como nas eleições municipais
realizadas em 1976. Em março de 1979, após longo processo de embate
entre generais, identificados com a chamada linha-dura, e o grupo
considerado moderado12  em torno do nome que substituiria Ernesto
Geisel, toma posse como presidente da República João Batista Figueiredo,
general ligado ao grupo castelista (moderado), que detinha a preferência
de Geisel para substituí-lo (Skidmore, 1994). O período de distensão teve
início durante o governo Geisel e se prolongaria com a abertura do
governo Figueiredo. Germano assim avalia as causas desse processo:

As raízes de tal processo podem ser buscadas, em primeiro lugar,
na própria crise do modelo de desenvolvimento capitalista adotado
a partir de 1964. O ciclo de expansão econômica, representado
pelo �milagre brasileiro�, entra em crise em decorrência dos ajustes
da economia internacional, realizados a partir de 1973 e 1979.
No nível político, ocorre uma nova mudança na correlação de
forças entre as diversas facções militares. Geisel, um sorbonista,

10 � Durante um espetáculo musical realizado no Riocentro, Rio de Janeiro, em abril de 1981, houve a explosão de
uma bomba que estava sendo conduzida por um sargento e um capitão do exército, provavelmente para interromper
o espetáculo e gerar pânico. (Skidmore, 1994, p.443)
11 � O Ato Institucional n.º II, de 27 de outubro de 1965, acabou com todos os partidos existentes antes do golpe
militar. Com o Ato Suplementar nº 4, de novembro de 1965, criaram-se as regras para a formação de novos partidos
que exigiam um mínimo de 120 deputados e 20 senadores. Como a agremiação pró-governo conseguiu recrutar 250
deputados (dos 409 existentes) e 40 senadores (de um total de 66), acabaram por se formar apenas dois partidos: o
grupo ligado ao governo criou a ARENA e a oposição consentida aglutinou-se no MDB. (Skidmore, 1994)
12 � É importante você saber que, conforme afirma Ianni (1981 P.137), �as forças militares não ingressam na
política monolíticamente. Elas se subdividem em tantas correntes quantas são as correntes civis, ainda que possam
agir também de modo autônomo e em bloco�. Assim ocorreu no golpe militar de 1.º de abril de 1964, quando duas
correntes disputaram o poder desde os primeiros dias do golpe. Um grupo conhecido como linha-dura defendia
as posições mais radicais; outro identificado como moderado ou castelista (em alusão a Castelo Branco, um
dos líderes dessa facção), era composto por oficiais ligados à Escola Superior de Guerra, a maioria com passagem
pelo Sorbonne, de onde vem também o termo sorbonistas para designá-los.
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assume o poder. Enquanto isso, as divergências no seio das
próprias classes dominantes começam a se aguçar; assim, uma
parte delas passa a engrossar as fileiras da oposição.
(GERMANO, 1994, p. 94-5, aspas no original)

Figueiredo iniciou seu governo com a promessa de dar continuidade ao
processo de abertura principiado por seu antecessor, mesmo porque a
crise do regime já era visível.

O governo de Figueiredo foi de sucessivas crises, tanto econômicas quanto
políticas. No campo econômico, a crise advinha especialmente da nova
conjuntura econômica, pois, com o primeiro choque do petróleo, ocorrido
em 1973, houve a opção por parte dos governantes pelo endividamento
externo como forma de tentar, inutilmente, manter o crescimento do país.

Além de sua própria dívida, o governo resolveu estatizar também as
dívidas das empresas privadas, que haviam contraído empréstimos no
exterior, deixando claro mais uma vez seu compromisso com o capital
privado. Dessa forma, ao invés do crescimento econômico conforme o
prometido, o que tivemos foi o Brasil recorrendo ao FMI. O regime dava
sinais de exaustão.

As vitórias consecutivas do MDB levaram o regime a encetar a
reformulação da Lei Orgânica dos Partidos Políticos, em 1979, com o
intuito claro de esfacelar a organização das oposições, que até então se
aglutinavam nesse partido. A reformulação acabava com o sistema
bipartidário e permitia a organização de novas agremiações. Somente em
1980, o voto direto foi restabelecido para governadores e prefeitos, vindo
a primeira eleição direta para esses cargos a se dar somente em 1982.

Durante a década de 1980, o debate em torno das questões educacionais
volta a centralizar as atenções de educadores e de toda a sociedade civil.
Após longos anos de aparente silêncio, inúmeras preocupações passam a
polarizar as discussões de professores.

Em 1982, a qualificação para o trabalho, tal como constava na Lei
5.692/71, foi substituída pela expressão preparação para o trabalho
constante da Lei 7.044/82, o que significou, oficialmente, o fim da tentativa
de impor os cursos profissionalizantes nas escolas de educação geral.
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O processo de redemocratização do país, iniciado no final dos anos
1970, irá contribuir para uma maior preocupação com a educação. Em
primeiro lugar, por possibilitar a volta do debate de grandes temas
educacionais e, em segundo, pelo fato de, a partir das eleições diretas
para governadores, em 1982, partidos de oposição ao governo federal
assumirem a administração de alguns estados, desencadeando com isso
algumas mudanças na política educacional em suas respectivas
administrações. Estas mudanças podem ser observadas principalmente no
que diz respeito à maior participação da comunidade escolar.

No terreno da educação, uma das grandes questões presentes na década
foi a preocupação com a democratização da escola, democratização essa
entendida não só como acesso das camadas populares à instituição, mas
também como permanência nos bancos escolares dessa parcela da
população. A partir disso, os partidos de oposição que assumem a
administração de vários estados passam a desenvolver diversos programas
pedagógicos que apresentam, segundo Silva, pelo menos duas
características básicas:

São propostas de intervenção que visam atingir a totalidade dos
sistemas escolares: e congregam um conjunto de ações que tem
como alvo privilegiado as primeiras séries do ensino básico,
aquelas onde incidem as mais altas taxas de repetência e evasão.
(SILVA, 1992 p.9)

Entretanto, quais os resultados efetivos de todas essas propostas e
preocupações? Apesar dessas iniciativas, pode-se afirmar que a escola
pública continuou, durante a década de 1980, excludente. Além de
permanecer um grande número de crianças fora da escola13, pode-se
observar que os índices de evasão e repetência continuaram preocupantes:
apenas 58% dos alunos que ingressaram na primeira série em 1985
lograram aprovação para a segunda (Cunha, 1991). Portanto, esses
dados desmentem as promessas de universalização do ensino básico,
apresentadas desde a década anterior pela legislação do ensino. Além
disso, há praticamente a continuidade de um processo de desmonte do
ensino público, com sua conseqüente privatização, iniciado no governo
federal de Juscelino Kubitschek com os Planos de Metas.

13 � Em 1985, ou seja, na metade da década, este índice era de 15%. (Germano, 1994)



HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO
História do Brasil:
a Infância na República
Fascículo 3

73

Os profissionais de Ensino do 1.º e 2.º graus vivem situações dramáticas,
precisando desencadear inúmeros movimentos grevistas em todo o país
para terem algumas conquistas garantidas. O número de professores
leigos é bastante elevado, chegando a atingir, em 1987, 12% na zona
urbana e 48% na zona rural. (id.ibid., 1991) Diante desse quadro, a
escola acaba por não conseguir cumprir aquela que deveria ser sua
principal tarefa: garantir acesso ao conhecimento historicamente
sistematizado. Porém, faz-se necessário perguntar: Por que isso acontece?
Que motivos levam a Educação pública a se configurar da forma descrita
acima? Silva destaca:

A educação pública não se encontra no presente e deplorável
estado principalmente por causa de uma má gestão por parte
dos poderes públicos, mas sim, sobretudo, porque há um conflito
na presente crise fiscal entre propósitos imediatos de acumulação
e propósitos de legitimação (os governos estaduais não remuneram
mal os professores apenas porque os governadores são �maus�
ou pouco iluminados, mas porque isso compete com objetivos de
financiamento � necessários ao processo de acumulação mais
imediatos). (1994, p. 20-1, parêntese e aspas no original)

O que podemos concluir das palavras de Silva é que, para entendermos a
situação da educação brasileira, não podemos nos esquecer das condições
materiais que a estão produzindo. Durante a década de 1980, diversos
projetos e programas foram efetivados em todo o país, bem como a
organização de novas propostas curriculares em diferentes estados, tendo
como preocupação, pelo menos proclamada, a melhoria da qualidade14

do ensino oferecido na rede pública.

Entretanto, esses programas e propostas levados a efeito pela
administração pública, na maioria das vezes, não tiveram continuidade de
uma administração para outra, ou até mesmo, numa mesma
administração. Cunha afirma que isso traz, no mínimo duas conseqüências
desastrosas para a antiga escola pública do 1º e 2º graus.

14 � Silva (1995) aponta como estratégia do pensamento neoliberal o fato de transformar questões políticas em
questões meramente técnicas, principalmente em educação. Assim, acreditamos que a questão da qualidade
proclamada por estas propostas acaba encaixando-se nesta perspectiva, pois se fala em qualidade sem, no entanto,
se discutir as causas materiais que engendram a falta de qualidade da educação destinada a uma parcela da
população.
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A primeira conseqüência é a impossibilidade de se avaliarem as
políticas educacionais, o que só se pode fazer após um certo
tempo de maturação, nem sempre curto. (...) A segunda
conseqüência (...) é a desconfiança que os professores
desenvolvem diante das mudanças que lhe acenam a cada início
de gestão. (...) Uma conseqüência derivada é que esse hábito de
resistir às mudanças inconseqüentes acaba por se fixar e fazer
com que não se aceite até mesmo as políticas educacionais mais
sadias e apropriadas. (1991, p. 475)

O que se pode observar é que na educação não parece haver, a cada nova
proposta, o cuidado de fazer uma avaliação séria sobre o que já havia sido
produzido até então e, a partir daí, refletir sobre os pontos em que se pode
avançar. Nesse afã pela novidade, alguns teóricos são substituídos por
outros, que estão naquele momento em maior evidência, conseguindo-se
com isso apenas o descrédito da comunidade escolar, pois entre outras
coisas começa a haver, por parte dos professores, uma rejeição a essas
constantes novidades. A cada nova administração, novas propostas são
apresentadas como soluções definitivas para os problemas educacionais,
porém acabam por não conseguir cumprir esta promessa, tendo em vista
que muitos dos problemas colocados à educação não poderão ser resolvidos
somente no âmbito da escola. Desse insucesso das propostas é que vem a
desconfiança dos professores. Conforme afirma Silva:

Outra das operações centrais do pensamento neoliberal em geral
e, em particular, no campo educacional, consiste em transformar
questões políticas e sociais em questões técnicas. Nessa
operação, os problemas sociais � e educacionais � não são
tratados como questões políticas, como resultado � e objeto �
de lutas em torno da distribuição desigual de recursos materiais
e simbólicos e de poder, mas como quetões técnicas, de eficácia/
ineficácia na gerência e administração de recursos humanos e
materiais. (1995, p.18)

Uma das áreas mais discutidas, durante a década de 1980, no que tange
às mudanças relativas a propostas curriculares e projetos, foi, sem dúvida,
a das primeiras séries do então chamado primeiro grau, especificamente a



HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO
História do Brasil:
a Infância na República
Fascículo 3

75

alfabetização. Talvez por nela se concentrar elevado índice de evasão e
repetência, passa a atrair a atenção de diversos estudiosos nas mais
diferentes áreas do conhecimento, o que leva, conseqüentemente, a
propostas de alteração metodológica como forma de tentar resolver o
problema; além disso, o clima de mudanças inspirado pelo fim do regime
militar iria atingir também a educação e nela a alfabetização com a
preocupação de uma escola mais democrática, possibilitando maior
participação popular. Programas como �Projeto do Ciclo Básico� e os de
inspiração �construtivista� irão, durante toda a década, pontuar a atuação
das equipes de secretarias de educação de diversos estados e municípios.

Durante a década de oitenta, a alfabetização foi objeto de inúmeras
reflexões e, conseqüentemente, alvo de inovações. Provavelmente a causa
desse fenômeno resida no fato de, nas últimas décadas, em nosso país, o
índice de evasão e repetência ter-se mantido elevado e constante,
transformando-se, nos últimos dez ou quinze anos, em preocupação
prioritária na área educacional do país. (Soares, 1989)

Muitas pesquisas foram realizadas durante toda a década de 1980
avaliando o porquê do fracasso da escola pública em alfabetizar. Diversas
áreas do conhecimento foram chamadas a contribuir para a resolução do
problema. Mais que pesquisas, foram desenvolvidas propostas, conforme
já exposto, na maioria das quais uma presença é constante: a influência
do epistemólogo suíço Jean Piaget.

A influência do pensamento de Piaget na educação brasileira, embora
tenha se fortalecido e se difundido entre os educadores brasileiros nas
décadas de 1970�1980, é muito anterior a elas, como já observado.

Pode-se dizer que, já no final da década de 1920, as idéias de Piaget
começaram a circular no Brasil. Vasconcelos aponta algumas razões que
justificam esta divulgação, especialmente entre os educadores. Em primeiro
lugar, o autor cita o movimento escolanovista como o responsável pela
abertura de espaço, para que novas idéias educacionais começassem a
circular no Brasil. Segundo ele,

No Brasil, a inserção do escolanovismo ocorreu principalmente
na escola pública, por meio de reformas educacionais realizadas
nos estados, as quais incorporaram os princípios ativos, que foram
veiculados por educadores, em publicações e laboratórios de
Psicologia e Pedagogia, criados nessa época. Essas publicações
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e instituições tornaram-se importantes meios de introdução, no
contexto brasileiro, de idéias de pesquisadores estrangeiros,
adeptos dos métodos ativos, como Piaget. (1996, p.258)

Os laboratórios de Pedagogia e Psicologia costumavam convidar
profissionais estrangeiros simpatizantes dos métodos ativos para
proferirem cursos e palestras no Brasil. Foi assim que começou a se tomar
contato com as idéias de Piaget, principalmente por meio de Claparède e
Helena Antipoff, que ministraram cursos nesses laboratórios e foram os
primeiros difusores das idéias de Piaget no Brasil.

É importante ressaltar também que, ainda segundo Vasconcelos, o fato de
Piaget ter assumido alguns encargos em instituições ligadas à educação
(Instituto Jean-Jacques Rousseau, Bureau Internacional de l�Éducation e
Organização Educativa Científica e Cultural das Nações Unidas __

UNESCO) também é outro fator responsável por sua divulgação entre os
educadores brasileiros15.

Os anos de ditadura militar, de certa forma, interferiram nos rumos das
pesquisas dos piagetianos brasileiros, pois, durante a década de 1970 houve
uma priorização, por parte desses pesquisadores, das �pesquisas puras� com
o intuito de comprovar ou não aspectos da epistemologia genética, não
havendo preocupações com temáticas sociais. (Vasconcelos, 1996)

A partir da década de 1980, no entanto, começou a haver no Brasil uma
divulgação bem mais incisiva das idéias de Piaget, constatando-se uma
proliferação de escritos de autores que tomavam por base a epistemologia
genética.

Acreditamos que, entre outros elementos, a ampliação da divulgação das
idéias de Piaget sucedeu porque começaram a chegar até nós, com grande
repercussão, os resultados das pesquisas de Emília Ferreiro e colaboradores
realizadas no México e Argentina, sobre a psicogênese da língua escrita na
criança. Os trabalhos de Ferreiro se propunham realizar uma revolução revolução revolução revolução revolução
copernicanacopernicanacopernicanacopernicanacopernicana na alfabetização, à medida que apontavam para a mudança
no enfoque dado até então à alfabetização, que se centravam nos métodos

15 � A primeira visita de Piaget ao Brasil ocorreu em uma missão político-educacional, como representante da
UNESCO, em 1949, com a participação no Seminário de Educação e Alfabetização de Adultos. (Vasconcelos,
1996)
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para ensinar a ler e escrever, não levando em consideração os aprendizes.
A partir das publicações de suas pesquisas, a preocupação central passa a
ser com o modo como as crianças constroem a língua escrita.

Tendo em vista que Ferreiro e sua equipe evocavam a teoria piagetiana
como base de sustentação de suas descobertas, começou a aparecer a
necessidade de conhecer a obra de Piaget para a real compreensão das
idéias de Ferreiro. Este fato provavelmente terá influenciado a maior
divulgação dos trabalhos piagetianos no Brasil.

A partir daí, começaram a ser elaboradas propostas que visavam à
alteração metodológica no desenvolvimento da educação básica,
principalmente na alfabetização, tendo como referencial as idéias de
Piaget e Emília Ferreiro.

Surgiram propostas de orientação �construtivista� em todo o país, tendo
como princípio básico o entendimento de que é o próprio educando quem
irá, em contato com o objeto de conhecimento, construir seu aprendizado.

As idéias de Piaget, na década de 1980, inspiraram nova proposta
metodológica, conhecida como construtivismo, que conquistou inúmeros
adeptos, passando a ser rapidamente apontada por alguns seguidores
como a solução para os problemas educacionais brasileiros, conforme
comentário da revista Nova Escola.....

A educadora gaúcha Esther Pillar Grossi não tem a menor dúvida:
o construtivismo pode em pouco tempo mudar o Brasil, tirando
crianças e jovens de classes populares de sua marginalização
cultural e do subdesenvolvimento. (OLIVEIRA, 1992, p. 20)

Se aceitarmos como verdadeira a postura exagerada de Grossi,
começaremos a crer que a escola e especificamente o construtivismo detêm
o poder de resolver as questões sociais mais prementes do Brasil.

Talvez pelo fato de o trabalho de Grossi e sua equipe (desenvolvido no
GEEMPA e depois na rede municipal de Porto Alegre) ter alcançado muito
sucesso, chegando a obter aprovação de 95% a 98% de suas crianças
(Grossi, 1990), algumas vezes a educadora chega a anunciar o
construtivismo como o grande redentor da educação nacional, como se
somente ele pudesse explicar e modificar a estrutura social, política e
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econômica, ou seja, as condições objetivas que produzem a estrutura e o
funcionamento da escola. Se levarmos em consideração a afirmação de
Grossi, a revolução social começará pela escola, e mais especificamente
pela adoção do �construtivismo� como linha norteadora do trabalho. O
que se pode observar aqui é que mais uma vez as questões políticas e
econômicas são tratadas como meramente técnicas, conforme afirma Silva:

Assim, a situação desesperadora enfrentada cotidianamente em
nossas escolas por professoras (es) e estudantes é vista como
resultado de uma má gestão e desperdício de recursos por parte
dos poderes públicos, como falta de produtividade e esforço por
parte de professores (as) e administradores (as) educacionais,
como conseqüência de métodos �atrasados� e ineficientes de ensino
e de currículos inadequados e anacrônicos. Dado um tal
diagnóstico, é natural que se prescrevam soluções que lhe
correspondam. Tudo se reduz, nessa solução, a uma questão de
melhor gestão e administração e de reforma de métodos de ensino
e conteúdos curriculares inadequados. Para problemas técnicos,
soluções técnicas, ou melhor, soluções políticas traduzidas como
técnicas. (...) É nesse ponto também que convergem as presentes
propostas neoliberais e a atual hegemonia do discurso
construtivista em educação. (SILVA, 1995, p. 19)

Segundo Patto (1984), a década de 1980 inaugurou, também, a
preocupação dos pesquisadores piagetianos com as crianças das camadas
populares. A autora afirma que, embora as idéias de Piaget não
estivessem ausentes do cenário educacional nas décadas anteriores, não
havia manifestação dos pesquisadores de formação piagetiana a respeito
de grupos e classes mais empobrecidos.

Talvez pelo fato de surgir essa preocupação, aliada a outros fatores já
mencionados, são elaboradas propostas curriculares para a rede pública
com embasamento nas idéias de Piaget e Ferreiro. Isso pode ser observado
na elaboração das diretrizes curriculares de diversos estados.

O discurso da preocupação com a seletividade da escola pública se fez
mais forte na década de 1980. Afinal, havia em toda a sociedade um
anseio por democracia e esta passava a ser a palavra-chave de todas as
manifestações. No entanto, a democratização continuava extremamente
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distante da instituição escolar, tal como da sociedade que a produz.
Embora tenha sido possível o ingresso de um maior número de crianças na
escola, poucas permaneciam nos bancos escolares e logravam êxito.

Há mais de 40 anos, a Escola brasileira conserva essa tendência
que é a de reprovar metade das crianças que ingressam
anualmente na 1ª série. Dados levantados pela Secretaria da
Educação do Estado de São Paulo em 1986 dão conta de que a
reprovação foi da ordem de 40% na 1ª série, chegando a atingir
70% na periferia. (LODI, 1989, p. 46)

Foi com o objetivo de �enfrentar uma das mais perversas deformações do
sistema de ensino oficial: o alto índice de reprovação nas séries iniciais do
1º grau� (Lodi, 1989, p. 45) que foi instituído, em 1983, o Projeto Ciclo
Básico no estado de São Paulo, espalhando-se a experiência para alguns
outros estados da Federação nos anos subseqüentes.

Apesar de o Projeto Ciclo Báscico afigurar-se como alternativa para a
resolução do fracasso escolar, não se apostava apenas na via didática
para a resolução desse problema. Aliás, pode-se afirmar que o Projeto
Básico apresentava uma postura mais crítica em torno dos problemas
educacionais ao denunciar que os problemas de permanência na escola
tinham a ver, em parte, com as condições estruturais da sociedade (Lodi,
1989), ou seja, a escola não funcionaria como a grande redentora capaz
de modificar essa estrutura.

As principais medidas adotadas pelo Projeto do Ciclo Básico, segundo
Ambrozetti (1989), constituíram: a. a transformação das duas séries
iniciais do 1.º grau num ciclo básico sem possibilidade de retenção dos
alunos ao final da 1.ª série; b. a avaliação centrada no processo de
aprendizagem, e  c. a flexibilidade de agrupamentos de alunos.

O aspecto mais rejeitado pelos professores foi a questão da não-retenção
dos alunos da 1ª para a 2ª série. Além disso, pelo fato de a proposta ter
surgido, na maioria dos locais onde foi introduzida, sem a efetiva
participação dos professores, caiu no descrédito e passou a ser duramente
criticada por um grupo considerável de opositores.
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Os problemas apontados até aqui nos levam a questionar quais foram as
mudanças reais que se efetivaram na escola pública na década de 1980 e
quais os benefícios que essas eventuais mudanças podem ter trazido para
as crianças de camadas populares que precisam dessa escola.

Apesar dos avanços havidos no que diz respeito à ampliação da rede
física e do grande número de novas propostas surgidas, estas em muito
pouco atingiram efetivamente a prática do dia-a-dia de sala de aula,
continuando a escola, do nosso ponto de vista, a não cumprir sua tarefa
essencial e primordial de socializar os conhecimentos.

As propostas de mudanças, embora possam ser positivas, não conseguem
ser efetivadas satisfatoriamente na prática, seja por falta de condições
objetivas para tanto (o que transcende à escola), seja pela caótica formação
dada aos professores, ou mesmo pelo seu mísero salário (quando o
recebem). Ocorre é que as questões relativas à escola são tratadas de forma
fragmentada como meras questões técnicas. Assim, pode-se observar que,
na maioria das vezes, as novas propostas causam uma confusão
generalizada entre os professores que deveriam aplicá-las no cotidiano da
escola, distanciando-se muito do que efetivamente havia sido planejado.

Além disso, observa-se que muitas vezes algumas propostas são anunciadas
pelas equipes das secretarias de educação e até pelos próprios professores
como a solução para todos os problemas. As notícias de que existe uma
proposta � como no caso da de inspiração construtivista � que, além de
conseguir alfabetizar com absoluto sucesso, consegue despertar nos alunos
imenso gosto pela escola; que dispensa material didático, pois aproveita o
que se tem à mão; que estimula a autonomia; que, enfim, encanta, com suas
promessas, professores e alunos, certamente ganha adeptos. Entretanto,
muitas dessas promessas são desmentidas na prática, em virtude das
condições concretas da escola pública.

Logicamente, não estamos com isso defendendo a não-adoção de novas
propostas. Apenas acreditamos que não podemos reduzir a escola aos
seus aspectos internos, sem levar em consideração as determinações
externas sofridas por ela.

Após a indicação, por meio do colégio eleitoral, de um presidente civil, um
dos grandes debates travados foi em relação à necessidade premente de
nova Constituição. Todos apontavam esta necessidade, no entanto as
divergências começavam quando se discutia que tipo de Constituinte se
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responsabilizaria por elaborar a nova Carta Magna. De um lado, um
grupo mais à esquerda, defendendo a eleição de uma Constituinte livre e
soberana, convocada exclusivamente para este fim. De outro, o grupo
ligado ao governo e aos antigos personagens, defendendo poderes
constituintes ao Congresso. Apesar das críticas ao fato de se darem
poderes constituintes ao Congresso, pois este seria eleito de acordo com as
normas eleitorais herdadas dos governos militares (Cunha, 1991), esta foi
a proposta vencedora, ficando o novo Congresso responsável então por
elaborar a Constituição.

Assim, em fevereiro de 1987, foi instalada a Assembléia Nacional
Constituinte. Várias questões foram discutidas ao se elaborar a nova
Constituição: estabilidade no emprego, jornada de trabalho, liberdade
sindical e de greve, reforma agrária, duração do mandato presidencial e
sistema de governo. Em todos esses pontos se deu o embate entre as forças
progressistas e conservadoras presentes. A discussão dessas questões
acabou por desvelar uma clara discordância entre os partidos. (Rodrigues,
1994). Políticos com posição mais ao centro e à direita organizaram, então,
um grupo suprapartidário denominado centrão, constituído por
representantes de quase todos os partidos, que conseguiu aprovar algumas
das medidas mais conservadoras da Constituição Federal.

Em relação à educação, os principais dispositivos integram o capítulo III
(arts. 205 a 214) e apresentam as seguintes inovações:

a. acesso ao ensino público, obrigatório e gratuito como direito público
subjetivo;

b. obrigação da União em investir, pelo menos 18%, e os Estados 25%
da receita;

c. obrigatoriedade da fixação de conteúdos mínimos em nível nacional;

d. direito aos povos indígenas de utilizarem sua língua materna e
processos próprios de aprendizagem;

e. educação como direito de todos e dever do Estado e da família;

f. prioridade por parte dos municípios ao Ensino Fundamental e
Educação Infantil;

g. O ensino do 1º grau passa a ser denominado de Ensino Fundamental
e o do 2º, Ensino Médio (Filho, 2003).
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O governo Sarney passou por diversos momentos de ingovernabilidade,
em decorrência da inflação galopante, de desmandos de membros do
governo, de manifestações de descontentamento por parte de
organizações sociais e, ainda, de movimentos que deixavam transparecer
o interesse pelo voto direto para eleição do presidente da República.
Apesar disso, dos movimentos de avanços e recuos desse período, o Brasil
conseguiu em 1989 eleger por via direta um presidente.

A campanha presidencial se polarizou em torno de dois nomes que
disputaram o segundo turno1 6 das eleições: Fernando Collor de Mello,
como legítimo representante das forças conservadoras e Luiz Inácio Lula da
Silva, oriundo do movimento operário, representando os interesses das
camadas populares e dos intelectuais progressistas. Contando com o total
apoio da mídia e com uma campanha milionária apoiada pela quase
totalidade dos empresários, Collor, que já vinha desde o final da ditadura
tendo sua eleição preparada pelas elites, obteve vitória no segundo turno
das eleições e deu início a um governo que entraria para a história por ter
sido deposto por corrupção, causando indignação em todos, incluindo aí
parcela de seu próprio eleitorado.

A escola pública, por sua vez, na década de 1980 ainda ficou muito longe
do ideal de educação para todos, nem tanto no aspecto de acesso das
camadas populares à escola, mas, principalmente, no que diz respeito à
permanência dessa demanda nos bancos escolares e à qualidade do
ensino a ela ministrado.

A década de 1990 foi marcada por nova Lei de Diretrizes e Bases, surgida
de um anteprojeto apresentado em 1988 pelo deputado federal do PMDB
de Minas Gerais, Octávio Elísio. (Filho, 2003)

O projeto apresentado por Octávio Elísio, quando de sua tramitação na
Câmara Federal, recebeu diversas emendas. Após a constituição do Grupo
de Tabalho para discutir a LDB, coordenado pelo deputado Florestan
Fernandes (PT-SP) e tendo como relator o deputado Jorge Hage (PSDB-
BA), foram anexados ao projeto original 7 projetos completos e 17
projetos específicos relacionados, de alguma maneira, com a LDB e, ainda,
978 emendas parlamentares, somadas a diversas propostas oriundas da
sociedade civil organizada. (Filho, 2003)

16 � A eleição para presidente ocorreu em dois turnos: os dois candidatos com melhor votação no primeiro turno
iriam para a disputa, após a realização de novas alianças com os partidos derrotados, no segundo turno.



HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO
História do Brasil:
a Infância na República
Fascículo 3

83

Entretanto, ao mesmo tempo começou a tramitar no Senado Federal outro
anteprojeto de lei de autoria do Senador Darcy Ribeiro, que acabou sendo
o projeto aprovado em 1996, causando revolta em todas as entidades
ligadas à educação e que haviam participado da discussão na tentativa de
elaboração de uma LDB democrática.

O governo Fernando Henrique Cardoso adotou algumas medidas
importantes no campo da Educação, segundo Filho:

Ainda no ano de 1996, o governo federal conseguiu que o Congresso
Nacional aprovasse um conjunto de alterações no texto constitucional
referente ao capítulo da educação. Trata-se da Emenda Constitucional,
de n.º 14. Desse modo, foi dada nova redação ao artigo 60 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias, criando o Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de
Valorização do Magistério (FUNDEF), com um prazo de vigência de
10 anos. De acordo com essa Emenda Constitucional, pelo menos
15% dos recursos que Estados, Distrito Federal e Municípios, em
razão do texto constitucional, devem destinar-se à educação, deverão
ser aplicados ao Ensino Fundamental. (...)

Ainda no primeiro mandato do Presidente Fernando Henrique Cardoso, foi
criado o Conselho Nacional de Educação. (...)

No âmbito curricular e atendendo ao disposto no artigo 210 da
Constituição Federal, o Ministério da Educação divulgou no ano de 1997
um conjunto de textos intitulados �Parâmetros Curriculares Nacionais �
PCNs� para o Ensino Fundamental. (...) No ano de 1998 foram divulgados
os Parâmetros Curriculares para o Ensino Médio. (...). (2003, p.101)

O governo de Fernando Henrique, em seus dois mandatos, acabou, na
verdade, por não responder ao interesse de uma educação mais
democrática, permanecendo a exclusão e a falta de democracia como
características da escola nesse período.

Você lerá agora um trecho de um artigo que tenta fazer uma relação entre
a introdução do pensamento construtivista em educação, via Parâmetros
Curriculares Nacionais, e as mudanças estruturais ocorridas no mundo do
trabalho.
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MUDANÇAS NO MUNDO DO TRABALHO E INOVAÇÕES
METODOLÓGICAS NA ESCOLA: QUAL A RELAÇÃO?

Historicamente, a instituição escolar tem cumprido o papel
de contribuir na formação da classe trabalhadora para o
desempenho do trabalho no modo capitalista de produção.
Entretanto, no Brasil, ainda encontramos um grande índice
de trabalhadores sem acesso aos saberes elementares que
pretensamente deveriam ser difundidos pela instituição
escolar. A população economicamente ativa brasileira conta
hoje com 20% de analfabetos e 38% de trabalhadores com
menos de 4 anos de estudos (Franco, 1998). Ao mesmo tempo,
a nova configuração do trabalho passa a exigir um operário
com capacidade de desenvolver operações cognitivas mais
complexas.

É importante salientar que a necessidade de trabalhadores
com capacidades cognitivas além das elementares não é
somente para o desenvolvimento do trabalho. Com a
produção de bens culturais que encerram em si uma maior
tecnologia, passa a haver também a necessidade de um
consumidor para esses bens.

Assim, em tempos de economia globalizada, a própria
burguesia nacional aponta para a necessidade de maior
escolarização e qualificação dos trabalhadores brasileiros,
o que evidentemente não significa mera filantropia, e sim o
entendimento de que isso é requisi to para tornar-se
competitiva na concorrência intercapitalista. (Frigotto, 1996)

Além disso, conforme aponta Gentili (1998), não podemos
nos esquecer da função que a escola passa a ter, com a crise
do Keynesianismo, de educar também para o desemprego,
melhor dizendo, de educar para indiv idual izar as
competências exigidas pelo modo de produção,
transformando a questão da empregabilidade em algo que
depende unicamente do indivíduo.
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�Passou-se de uma lógica da integração em função de
necessidades e demandas de caráter coletivo (a economia
nacional, a competitividade das empresas, a riqueza social,
etc.) a uma lógica econômica estritamente privada e guiada
pela ênfase nas capacidades e competências que cada pessoa
deve adquirir no mercado educacional para atingir uma
melhor posição no mercado de t rabalho. Morta
definitivamente a promessa do pleno emprego, restará ao
indivíduo (e não ao Estado, às instâncias de planejamento
ou às empresas) definir sua próprias opções, suas próprias
escolhas que permitam (ou não) conquistar uma posição mais
competitiva no mercado de trabalho. A desintegração da
promessa integradora deixará lugar à difusão de uma nova
promessa, agora, sim, de caráter estritamente privado: a
promessa da empregabilidade�. (Gentili, 1998, p.81,
parênteses e destaque no original)

O Ensino Fundamental tem também o papel de contribuir para
formar as novas gerações de trabalhadores. Acredito que é
com essa preocupação que começa a ser introduzido
oficialmente nas escolas, através dos Parâmetros  Curriculares
Nacionais, um novo referencial teórico, o construtivismo
pedagógico piagetiano tendo em vista que o perfil de homem
proposto por essa teoria vai diretamente ao encontro do
modelo de trabalhador desejado pela nova organização do
trabalho. Concei tos como: cr iat iv idade, autonomia,
responsabilidade, capacidade de trabalhar em grupo, tão
caros à nova organização do trabalho, começam a ser
discutidos nas escolas via movimento construtivista.

ESPÍNDOLA, Ana Lúcia. Mudanças no mundo do trabalho e
inovações metodológicas na escola: que relação? Revista de
Estudos Curriculares. Lisboa, p. 2004.

FRANCO, M. C. Formação profissional para o trabalho
incerto: um estudo comparativo Brasil, México e Itália.
I n :  F R IGOTTO,  G . ( o rg . )  Educação  e  c r i s e  do

t raba lho :  pe r spec t i va s  de  f i na l  de  sécu lo .  2 . ed .
Petrópolis, RJ: Vozes, 1998.



HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO
História do Brasil:

a Infância na República
Fascículo 3

86

FRIGOTTO, G. Educação e a crise do capitalismo real.
2.ed. São Paulo: Cortez, 1996.

GENTILI, P. Educar para o desemprego: a desintegração

da promessa integradora. In: FRIGOTTO, G. (org.)
Educação e crise do trabalho: perspectivas de final de
século. 2.ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 1998.
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A EDUCAÇÃO DA INFÂNCIA
NA REPÚBLICA NOVA

CAPÍTULO III
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A EDUCAÇÃO DA INFÂNCIA NA REPÚBLICA

Como você pôde observar, a década de 1930 foi marcada pelo
acirramento dos movimentos de contestação e reivindicação iniciados nas
décadas de 1910 e 1920, dos vários setores da população, ao governo.
Todas as camadas sociais pleiteavam seus direitos, dentre eles a garantia
de creche para as crianças filhas dos trabalhadores. O período que se
seguiu à revolução possibilitou grandes debates em torno das questões de
relevância nacional (sociais, literárias, políticas, científicas e educacionais).
Destacaremos, neste capítulo, aspectos importantes na constituição da
Educação Infantil em nosso país, de modo que você estabeleça relações
sobre o desenvolvimento dela, referenciando-se no desenvolvimento da
sociedade e da educação brasileira.

A EDUCAÇÃO INFANTIL NO PERÍODO DE 1930 A 1970

Em 1931, o então ministro da Educação e Saúde elaborou uma reforma
de ensino pautada na estruturação da universidade e na reorganização do
Ensino Secundário. Essa reforma nada fez em prol do Ensino Primário,
conseqüentemente ignorou a Educação Infantil.

Vimos, então, por parte da sociedade civil, um movimento criado por um
grupo de educadores e intelectuais que vislubravam uma reforma global
de ensino, em bases democráticas, com vista à renovação da educação.
Esse grupo lançou, como vimos, em 1932, o Manifesto dos Pioneiros,
documento que trazia em seu conteúdo os ideais de uma escola pública,
gratuita, obrigatória, bem como da laicidade do ensino e da co-educação
dos sexos nas escolas. O item 8 desse documento se referia
especificamente à criação de instituições de educação e assistência física e
psíquica à criança em idade pré-escolar (até seis anos), prevendo a
organização de jardins-de-infância. Esse nível educativo foi mencionado,
também, no item 10, que dava ênfase à necessidade de uma organização
escolar unificada que se estendesse da pré-escola até a universidade17 .

O documento aludia à Educação Infantil nos seguintes termos:

17 � AZEVEDO, Fernando.  Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, Educação entre Dois Mundos:
problemas, perspectivas e orientações, p. 88-90.
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Desenvolvimento das instituições de Educação e de assistência física
e psíquica à criança na idade pré-escolar (creches, escolas maternais
e jardins-de-infância) e de todas as instituições complementares pré-
escolares e pós-escolares: para a defesa da saúde dos escolares,
como os serviços médico e dentário escolares (com função preventiva,
educativa ou formadora de hábitos sanitários, e clínicas escolares,
colônias de férias e escola para débeis), e para a prática de Educação
Física (praça de jogos para crianças, praças de esportes, piscinas e
estádios); para a criação de um meio escolar natural e social e o
desenvolvimento do espírito de solidariedade e cooperação social
(como as caixas escolares, cooperativas escolares, etc.); para a
articulação da escola com o meio social (círculos de pais e professores,
conselhos escolares) e intercâmbio interestadual e internacional de
alunos e professores; e para a intensificação e extensão da obra de
educação e cultura (bibliotecas escolares fixas e circulantes, museus
escolares, rádio e cinema educativo). (FILHO, 2003, p. 66)

Nesse mesmo período, uma parcela dos industriais buscava arrefecer as
forças dos movimentos, ensejando as condições para criação de
instituições de Educação Infantil (creches e escolas maternais), nas vilas
operárias e clubes.

Já em 1935, a prefeitura de São Paulo criou o Serviço Municipal de Jogos
e Recreio18 , sendo instituídos os primeiros parques infantis. Estes
abrigavam menores, uma vez que, por conta do crescimento do
operariado urbano e do número de mulheres que trabalhavam em
indústrias, não havia quem cuidasse das crianças em casa. No entanto,
não podemos esquecer que

Mesmo que o principal objetivo da creche fosse atender aos filhos
das mães trabalhadoras, o cotidiano refletia uma preocupação
voltada menos a libertar a mulher para o trabalho e mais para reforçar
seu lugar no lar e com os filhos, já que durante muito tempo a função
da creche foi combater a pobreza e a mortalidade infantil.19

18 � São Paulo. Leis, Decretos etc. � Ato nº 767 de 9/1/35, do Departamento de Cultura, sobre a criação, em São
Paulo, do primeiro serviço de parques infantis. São Paulo, Divisão de Educação e Recreio do Departamento de
Cultura, 1935.
19 � Sugerimos que você faça mais leituras sobre esse momento histórico. Uma das indicações é o livro Relação
Berçarista-Criança: a Teoria e a Prática. ZANCONATO, Maria Zilda F. Bauru: Edusc, 1996.
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Você precisa saber que as Instituições de Educação Infantil, criadas entre
as décadas de 1930 a 1950, caracterizavam-se como medidas paliativas,
uma vez que, em sua grande maioria, estavam sob a responsabilidade de
organizações filantrópicas, que tinham como preocupação maior o
cuidado com a alimentação, higiene e seguranças das crianças. Não
podemos deixar de chamar sua atenção para o fato de que, em 1940, foi
criado o Departamento Nacional da Criança __  DNCr. Seu objetivo maior
era muito mais com a saúde das crianças do que com o seu processo
educativo. Voltou sua atenção para as crianças que não podiam mais
contar com o cuidado de sua família.

Nessa mesma década, grande marco histórico pode ser evidenciado na
história da Educação Infantil. Trata-se da aprovação da Consolidação das
Leis do Trabalho � CLT, que regulamentava as relações entre patrões e
empregados, dentre elas, exigindo a criação de creches sob a
responsabilidade das empresas privadas. Mas, bem sabemos que, apesar
de constar do discurso oficial, tal medida não se efetivou na prática.

Você pode localizar, na década de 1950, iniciativas de efetivação de
modelos compensatórios, alicerçados em princípios da Psicologia
desenvolvimentista. Nessa perspectiva, as instituições criadas tinham por
pressuposto básico substituir as mães, em processos de compensação de
natureza física, mental, social e alimentar.

Na década de 1960, marcada pelos ideais escolanovistas, já havia uma
preocupação de natureza pedagógica com as crianças. Algumas
pesquisas apontavam para a importância da creche para as crianças
menos favorecidas, uma vez que lhes franqueava a oportunidade de
vivenciar experiências significativas ao seu desenvolvimento. Destacava-se
ainda a importância dessa instituição para a compensação de carências
biopsicoculturais.

A primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n.º 4.024,
promulgada em 1961, em seu Título VI, cap. I artigos 23 e 24, citou a
educação Pré-Primária, especificando que a educação para a criança
menor de seis anos

será ministrada em Jardins-de-Infância e Escolas Maternais; que
se destinam a menores de sete anos e que �as empresas que
tenham em seu serviço mães de menores de sete anos serão
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estimuladas a organizar e manter, por iniciativa própria ou em
cooperação com os poderes públicos, Instituições de Educação
Pré-Escolar.�

Observem que essa lei não determina nenhuma obrigação por parte do
poder público com relação à garantia de recursos para a Educação
Infantil. Conseqüentemente, discursos de naturezas diversas, alicerçados
nas teorias da privação cultural, dominaram o espaço da Educação Infantil
naquele momento. Isso gerou mudanças significativas nas creches, dentre
elas, a inserção de profissionais diversos, tais como os psicólogos,
pedagogos, recreacionistas.

No decorrer dos anos de 1960, houve maior entrada desses tipos de
profissionais, o que acabou por gerar mudanças na rotina das instituições
de Educação Infantil. Passou-se a ter uma preocupação maior com o
desenvolvimento das habilidades infantis, a organização do espaço, a
inserção de atividades diversificadas, dentre elas, os jogos e brincadeiras,
de tal modo que a criança não ficasse na ociosidade. Podemos, ainda
destacar:

Foi através de movimentos feministas, iniciados na década de
1960, que a luta por creche surgiu com enfoque novo,
diferentemente do da creche vista como um programa que
atendesse à classe trabalhadora pobre. A idéia defendida foi a
de que a creche estendesse seu atendimento a todas as mulheres,
independentemente de sua necessidade de trabalho ou de classe
econômica. Proposta esta que considera a creche como um direito
à educação da criança pequena, desvinculando-a de seu papel
substitutivo materno. (HADDAD, Lenira. A relação creche-

família: relato de uma experiência.)

Didonet (1993) destacou que a Educação Infantil (4 a 6 anos) foi o nível
educacional que mais cresceu no Brasil na década de 1980. Entre 1979 e
1989, por exemplo, o número de crianças matriculadas pula de 1 198 104
para 3 530 000. Isso significou um salto de 164,3%, sete vezes maior que
o crescimento do número de alunos matriculados no antigo 1º grau
(22,4%) e 2º grau (22%) no mesmo período, ficando a rede pública
responsável por essa explosão. Nessa mesma área, o ensino privado caiu
de 45,5% para 34% do total de matrículas20.

20 � DIDONET, Vital. A educação pré-escolar deve começar a partir do nascimento, 1993, p. 16.



HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO
História do Brasil:

a Infância na República
Fascículo 3

92

Todavia, não se pode dizer o mesmo para a questão da melhoria da
qualidade. Esta deixou muito a desejar. O fator expansão foi um dos que
afetaram diretamente a qualidade, isto é, não houve consonância entre
aumento quantitativo e qualitativo no atendimento. Essa falta de
consonância é resultante da política adotada no incentivo ao atendimento
à infância. Durante o período de ampliação do número de matrículas, a
política adotada na destinação de recursos para a Educação Infantil não
foi expressiva para permitir ações de envergadura, não acompanhando o
aumento do número de matrículas.

Não perca de vista que o ponto de partida, no plano legal, foi a Lei n.º
5.692 de 1971, que fixou as diretrizes e bases para o Ensino de 1º e 2º
Graus. Essa lei, elaborada por solicitação de um dos governos militares,
foi muito vaga em relação à Educação Infantil, não tratando a questão
como necessidade social nem mesmo como política nacional. Vários
educadores se pronunciaram em relação à negligência da referida lei à
criança menor de sete anos. Dentre eles, destacamos Vital Didonet (1977),
Sonia Kramer (1982) e Maria Malta Campos (1993).

Didonet (1993) foi quem realizou em maior profundidade uma análise sobre
os efeitos de tal lei no processo de expansão da Educação Infantil brasileira.
Criticou sua superficialidade e afirmou que a Lei n.º 5.692 não contribuiu
efetivamente em nada para o desenvolvimento da Educação Infantil. Aliás, o
artigo 19, § 2º, o único que se refere à educação da criança menor de 7
anos __ parece ter provocado uma atitude oposta à pretendida. O termo
�velar� (�os sistemas de ensino velarão...�) parece ter sido interpretado na
acepção negativa de olhar, observar, assistir passivamente ao que acontece;
e não no sentido de tomar iniciativas, zelar, educar, etc. Para o autor,
mesmo que tais iniciativas tivessem sido tomadas, a falta de previsão de
recursos financeiros para as iniciativas a tornariam inócua21 . O educador
evidencia três hipóteses sobre os motivos que levaram a Lei nº 5.692/71 a
não dar maior destaque à Educação Infantil:

a. não se considerava obrigação do Estado proporcionar essa
educação;

b. reservou-se o assunto para ser, mais tarde, objeto de uma lei
específica;

21 � DIDONET, Vital. Subsídios a uma política educacional para o pré-escolar. 1993, p. 94.
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c. considerava-se que a base, os fundamentos da educação, se
estabelecem a partir dos 7 anos de idade, ou um pouco antes
(ver artigo 19,  § 1º).

Essas hipóteses não isentam a Lei nº 5.692 de omissão quanto à Educação
Infantil. Conseqüentemente, faz-se necessária uma lei que contemple as
suas especificidades, caso contrário, os sistemas de ensino continuarão
contemplando apenas uma parcela da educação básica, sem recursos
adequados e sem a criação de padrões mínimos de qualidade à
manutenção da Educação Infantil. Recursos financeiros terão de ser
previstos e documentos de orientação técnica deverão subsidiar os sistemas
educacionais para que atuem eficiente e eficazmente nesse nível
educacional.

�Educação compensatória��Educação compensatória��Educação compensatória��Educação compensatória��Educação compensatória�, �marginalização cultural��marginalização cultural��marginalização cultural��marginalização cultural��marginalização cultural� e �privação�privação�privação�privação�privação
cultural�cultural�cultural�cultural�cultural� passaram a ser a tríade de sustentação das justificativas para
instalação de uma Educação Infantil de caráter emergencial que pudesse
superar as deficiências responsáveis pelo fracasso no 1.º grau. Esse
discurso já tinha sido preconizado na Europa e Estados Unidos na década
de 1950, mediante a introdução de programas compensatórios de
carências. No Brasil, ele chegou com o desenvolvimento de estudos
baseados nesses referenciais importados, que, ao longo dos anos de 1960
e 1970, sofreram severas críticas.

Ana Maria Popovic realizou nesse período uma pesquisa nos parques
infantis da cidade de São Paulo com crianças na faixa etária de 4 a 6
anos. Objetivou saber como organizar um currículo de intervenção
destinado a diminuir o número de repetência em nível fundamental,
incluindo atividades que satisfizessem as necessidades de crianças
culturalmente marginalizadas. A autora considerou que

na realidade, para que uma criança esteja em condições de
começar a absorver os conhecimentos dessas 4 disciplinas
(Português, Matemática, Ciências e Estudos Sociais), como estão
planejadas no currículo da 1ª série, é necessário que ela chegue
à escola com um preparo bastante complexo em diferentes
habilidades, operações, conhecimentos, amadurecimento de
funções, atitudes, nível de linguagem, etc.
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Ela conclui afirmando:

Podem ser definitivamente descartados os objetivos tradicionais
da pré-escola, que a visualizam como uma organização não
diretiva, destinada apenas a socializar, adaptar afetivamente e
tornar a criança feliz. Os anos que precedem a entrada da criança
na escola, especialmente da criança culturalmente marginalizada,
devem obrigatoriamente ter objetivos claramente especificados e
um currículo estruturado, objetivando equipar a criança com
instrumental de raciocínio, ensinando-a, com especificidade, a
pensar, a abstrair, a categorizar, a solucionar problemas e a
tomar decisões.

Observe, então, a implementação de um tipo de atendimento à infância,
estruturado e alicerçado na necessidade de eliminar ou atenuar as múltiplas
carências que interferem, de maneira decisiva, na aprendizagem da leitura e
da escrita, uma pré-escola que pudesse compensar a ausência de estímulos
sensório-motores, afetivo-sociais e verbais, a que se somam condições
extraordinariamente precárias de alimentação e saúde. Outros estudos foram
publicados e acabaram por reforçar tal quadro, tais como o de Branco
(1978). Eles revelam dados assustadores sobre a desnutrição infantil no Brasil
e no mundo. Segundo a autora, a média nacional de mortalidade infantil
girava perto dos 12% (VEJA � 7/12/77), percentual resultante das precárias
condições de vida da maioria da população brasileira e, conseqüentemente,
da subnutrição materna ocasionada pela carência alimentar.

A autora, preocupada com as possíveis seqüelas que podem resultar do
não-cuidado com a criança brasileira, da falta de uma educação
adequada, da falta de uma alimentação saudável, afirmou que, �diante de
tais evidências, se coloca como prioritária a opção de programas para a
prevenção e recuperação da Educação Infantil, que se apresentava como a
população mais vulnerável à carência de alimentos�.

Esse tipo de preocupação ainda permaneceu por um longo tempo,
evidenciado em vários estudos e programas compensatórios, apesar do
fato de os modelos americanos e europeus já terem sofrido modificações
estruturais por força de questionamentos e resultados práticos
insatisfatórios. Isso resultou na tentativa de transpor para a realidade
brasileira pressupostos de um tipo de educação que já havia sido criticado
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e reformulado em seus países de origem, sem levar em consideração que
as crianças brasileiras apresentam características próprias. Preocupações
como essa podem ser localizadas em textos publicados ao longo da
década de 1970 e tratam das questões infantis, recorrendo aos mais
variados enfoques.

Baldijão (1979) se preocupou em colocar a discussão dos problemas da
nutrição dentro em uma visão histórica, ao considerar que a maioria dos
trabalhos sobre nutrição tem uma visão funcionalista da sociedade, ou
seja, compreende-se a sociedade como um todo funcional, tal como o
mecanismo de um relógio em que todas as peças têm uma função
harmônica. Deste tipo de visão decorreram várias teorias para explicar a
existência da fome, por meio de variáveis denominadas fatores
culturais, tabus alimentares     ou ignorância,     que se constituiriam em
obstáculo ao consumo adequado de alimentos. Seguem-se, paralelamente,
outros fatores sociais que explicariam a não-inserção das camadas de
baixa renda ou os chamados marginais nos padrões modernos da
urbanização e da industrialização. Para o autor, a nutrição é parte
integrante da totalidade do processo social e é impossível ter visão clara
do problema se a metodologia, utilizada para estudar as condições
nutricionais de um povo, não considera seu processo histórico.

Outro estudo que procurou discutir os problemas existentes em relação à
educação da criança culturalmente marginalizada foi o de Poppovic
(1979). Esta  trata da importância relativa da instituição educativa, diante
da pobreza e suas conseqüências, orientação dos currículos, formação de
professores, papel dos pais e da comunidade. Em seu artigo, Poppovic
tentou explicitar que o fracasso escolar infantil não é conseqüência
somente da marginalização cultural, mas faz parte de um todo, no qual se
inserem os problemas sociais presentes em uma sociedade do tipo
capitalista como é a nossa e que, conseqüentemente, é a responsável por
essa marginalização cultural. Segundo ela, a instituição educativa, por sua
vez, ainda não corresponde às necessidades e aspirações dos brasileiros,
mantendo-se presa à reprodução do modo de produção capitalista.

Quanto à elaboração do currículo, questionou-se se o papel da Educação
Infantil era mesmo o de compensar carências e preparar para o antigo 1.º
grau, já que a criança têm certas necessidades imediatas que precisam ser
satisfeitas. Outro aspecto discutido pela educadora se refere à qualidade
do trabalho docente. Considerou-se ser indispensável que o professor
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esclarecesse seus valores, modificasse, quando necessário, seus
comportamentos e capacidade de aceitação de outras maneiras de ser,
de viver, de pensar, de educar, ou, em outros termos, de padrões
culturais diferentes dos seus próprios. Ao concluir, a autora esboçou seu
ponto de vista em relação à ligação que deve existir entre escola,
comunidade, pais e professores, pois só num processo de interação entre
esses segmentos é que se poderão traçar linhas de ação capazes de
contribuir para a melhoria da qualidade do atendimento à educação
pré-escolar.

Lewin (1979) em seu artigo Pré-Escola: mais um fator na promoção das
desigualdades sociais? chama nossa atenção a partir de breve histórico do
desenvolvimento do atendimento à criança no mundo e no Brasil, para a
discrepância existente em termos numéricos do beneficiamento de crianças
de diferentes níveis socioeconômicos naquela década, o que não é muito
diferente nos dias atuais. Segundo a autora,

Estimativas indicam que há, no Brasil, cerca de 21 milhões de
crianças pré-escolares. Isto quer dizer que 20% da população
brasileira situa-se na faixa pré-escolar. Os dados, contudo,
comprovam uma escassez na oferta de serviços pré-escolares
em estabelecimentos formais de educação, indicando um
descompasso entre os fatores de expansão do sistema e demanda
social. Sabe-se que apenas 600 mil crianças recebem
atendimento pré-escolar, e, conforme se observa, são, com mais
freqüência, as crianças da classe média e alta que dispõem da
oportunidade de acesso a um centro de educação pré-
escolar.(LEWIN. Pré-Escolar: mais um fator de promoção das
desigualdades sociais? p. 5)

Esses dados revelam as oportunidades de acesso à Educação Infantil para
um número limitado de crianças, notadamente para as crianças de classe
média e alta. Ao invés de amenizar as diferenças constatadas entre os
grupos de diferentes níveis socioeconômicos, tudo isso contribui para
promover e maximizar as diferenças. Mas a solução do problema não está
somente no aumento de oferta do atendimento à criança na faixa etária
inferior a seis anos. Vários estudos (Lewin, 1979) têm revelado tais dados.
A nosso ver, faz-se necessário conhecer e analisar como as diferentes
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experiências culturais influenciam, significativamente, no desenvolvimento
de características afetivas e cognitivas da criança.

Deve-se buscar um profundo conhecimento do ambiente em que vive a
criança de baixo nível sócioeconômico, levando em consideração,
principalmente, a qualidade de experiências familiares a que é
exposta. Isso deverá fornecer subsídios para qualquer proposta de
renovação e ênfase na educação pré-escolar, contribuindo de modo
significativo para que as crianças possam beneficiar-se das situações
de aprendizagem oferecidas não só nas instituições educativas, como
ao longo de suas vidas.

O Centro de Pesquisas e Avaliações Educacionais __ (CEPAED), de
Curitiba, publicou, no final da década de 1970, um documento,
denunciando a situação da infância das classes trabalhadoras,
caracterizada por um quadro de total desamparo, no que diz respeito
à nutrição, saúde, habitação, educação, etc. Segundo o documento, e
até hoje isso se confirma, a atenção dispensada por parte das classes
dominantes, no Brasil, à infância das massas oprimidas, tem sido
marcada pelo �assistencialismo e pela violência�.  E mais:

A situação da infância das classes trabalhadoras é mais um
produto da forma particular que assumem no Brasil as relações
entre capital e trabalho: relações de superexploração da força
de  trabalho,  expressas na política do �arrocho salarial�, e na lei
antigreve, etc. (CEPAED. Educação das crianças das classes

trabalhadoras brasileiras, p. 15.)

Para o CEPAED, a análise e a crítica do sistema educacional
institucionalizado, confrontando os interesses fundamentais das classes
trabalhadoras com a formação econômico-social existente, colocam-nos
diante de um quadro demonstrativo da situação em que vive a maioria da
população brasileira. Ressalta ainda que, em nossa sociedade, a absoluta
maioria das crianças vive e se desenvolve em condições de extrema
precariedade. Desde cedo, são obrigadas a trabalhar para o seu sustento e
o da família. Convivem com a fome e têm o desenvolvimento de suas
capacidades físicas, orgânicas e mentais comprometido. Segundo o
CEPAED, o Estado responde a isso de acordo com o regime em que
vivemos, isso é,
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� em nossa sociedade não existem escolas em quantidade suficiente e
em distribuição geográfica compatível com as necessidades e
interesses dos trabalhadores;

� a qualidade das escolas existentes não se ajusta a esse interesse. Nas
instituições educacionais públicas e privadas, a educação se mantém
presa à perspectiva de manutenção das relações sociais;

� a posição subordinada das classes trabalhadoras no sistema de ensino
não lhes permite um papel ativo e decisivo de direção e controle. Este
mesmo fato ocorre no quadro mais amplo das manifestações culturais
da sociedade.

Diante desse quadro, o caminho que pode favorecer decisivamente é o de
uma ação educacional que assegure a hegemonia do ponto de vista das
classes trabalhadoras, mesmo que isso signifique a utilização consciente de
instrumento do Estado contra a política deste Estado. O documento assim
explicita:

As condições de trabalho, vida e cultura são universo concreto
para uma relação educacional e pedagógica. O eixo que deve
ter uma tentativa de resposta à questão da educação não pode
ser definido em termos de problema tecnológico. É um problema
educacional a ser resolvido a partir das necessidades e interesses
populares. Esse caminho implica que se estabeleçam na escola
relações que propiciem a elevação do nível de consciência da
criança e do adulto. Relações pedagógicas que devem
corresponder a  relações políticas que levem à transformação. As
relações políticas e culturais conscientes e críticas é que
condicionam a possibilidade de uma educação transformadora.
Esta atitude propõe a educação participante e a auto-educação
coletiva voltada para o estudo da situação e das relações sociais
como condição para a elaboração de uma prática educacional
avançada. (CEPAED. Educação das crianças das classes

trabalhadoras brasileiras, p. 18.)

Portanto, antes de se elaborar uma proposta educacional para a infância é
preciso



HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO
História do Brasil:
a Infância na República
Fascículo 3

99

a. reunir em torno do debate sobre o problema da infância
brasileira, especialmente das classes trabalhadoras, o maior
número de entidades e personalidades representativas,
dispostas a levar avante um trabalho de mobilização e
conscientização da população pelas necessidades de melhores
condições de educação da maior parte do povo brasileiro;

b. aprofundar o debate em torno das questões fundamentais que
dizem respeito à situação da infância no Brasil e da situação
das massas trabalhadoras;

c. levantar o quadro de desamparo no que diz respeito à nutrição,
saúde, habitação e proteção, como condições essenciais ao
processo educativo;

d. realizar uma análise crítica dos projetos oficiais de educação,
nutrição, saúde, etc., destinados à infância das classes
trabalhadoras;

e. emprestar apoio a todas as iniciativas que partam da sociedade
e que pretendam oferecer propostas alternativas ao modelo
oficial de atendimento às necessidades da infância;

f. preparar um documento amplo sobre os resultados levantados,
que sirva de alerta sobre a situação e ofereça subsídios a
toda luta em favor da educação da infância das classes
trabalhadoras no Brasil.

Ferrari & Gaspary22 , num trabalho em que divulgaram os resultados de
um estudo realizado com o intuito de discutir a distribuição de
oportunidades de educação pré-escolar, utilizaram-se das primeiras
estatísticas realizadas no Brasil sobre educação desse tipo, resultantes da
preocupação com a criança na faixa etária até seis anos. Essas estatísticas
constam do Anuário Estatístico do Brasil (IBGE), a partir de 1974, e da
Sinopse Estatística do Ensino de Pré-1º Grau 1969�1975. (Brasil, MEC/
SEEC, 1977)

22 � FERRARI, Alceu R; e GASPARY, Lúcia Beatriz V.. Distribuição de oportunidades de educação pré-
escolar no Brasil, 1980.
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Para os autores, as recomendações do referido parecer revelaram a
necessidade de mudança de atitudes quanto aos cuidados dispensados à
Educação Infantil, de modo que contribuísse para a prevenção do retardo
escolar e para a promoção do desenvolvimento da criança com pleno
aproveitamento de todas as suas potencialidades. Explicitam os
pressupostos teóricos da política de Educação Infantil proposta pelo
parecer, quais sejam,

1. há uma única cultura rica e, por isso mesmo, a única cultura
legítima, a única que a escola pode aceitar e deve desenvolver
o assim chamado currículo escondido23,

2. por oposição às crianças de classe média e alta, iniciadas no
currículo escondido, as crianças de classe baixa que constituem
a grande massa da população infantil, são culturalmente
marginalizadas, carenciadas, ou seja, têm uma cultura pobre
e, por isso, menos legítima, inaceitável para o aparelho escolar;

3. programas de educação pré-escolar endereçados às crianças
culturalmente carentes podem compensar tal pobreza ou
carência cultural;

4. precisamente pelo seu poder compensatório, tais programas
podem equalizar as oportunidades ou, em termos mais
cautelosos, podem realizar uma relativa igualdade de
desenvolvimento de todas as crianças, independentemente da
classe social a que pertençam.

Assim, para Ferrari & Gaspary (1980), a Educação Infantil sempre foi vista
como educação formal e sistemática, do mesmo modo que o Ensino
Fundamental e Médio. A grande massa de crianças não aprende ou tem
dificuldade de aprender a cultura escolar __ a das classes média e alta.
Importa, pois, antecipar o início da aprendizagem escolar. A própria sinopse,
já mencionada, usa a expressão ensino de pré-1º grau, o que evidencia
que se lhe pretendeu atribuir uma função preparatória para o esse nível.

23 � Geralmente, conhecido como currículo oculto. Entende-se por currículo oculto as variadas experiências familiares
e culturais a que a criança é exposta fora da escola, que, pela sua natureza, moldam-lhe estilos de pensamento e
de solução de problemas qualitativamente diferentes.
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Verificamos a existência de vários estudos que contribuíram decisivamente
para que essas teorias educacionais influenciassem as decisões
governamentais sobre a Educação Infantil. As noções de carência cultural
e de educação compensatória continuaram impregnando grande parte da
literatura científica sobre a educação, servindo de suporte para a definição
de políticas e programas educacionais. Sabemos, entretanto, que isso
ocorreu justamente porque, independentemente da intenção dos agentes
individuais, essas noções desempenham importante função ideológica,
qual seja a de dissimular a verdadeira natureza do problema e, ao mesmo
tempo, de legitimar o sistema global de desigualdades.

EDUCAÇÃO INFANTIL, DA DÉCADA DE 1980 AOS DIAS ATUAIS

As pesquisas realizadas indicam a grande insatisfação sobre a situação da
Educação Infantil no final da década de 1970 e início dos anos de 1980.
Até mesmo o governo federal buscou responder a essas insatisfações,
lançando em 1981 um Programa Nacional de Educação Pré-escolar __

PROAPE. Havia uma preocupação com o desenvolvimento global e
harmônico da criança, de acordo com as características físicas e
psicológicas dela, em sua cultura e comunidade. À primeira vista, você
pode chegar à conclusão de que tal propósito é fundamental, mas
alertamos para o fato de que tal programa foi lançado sem a garantia de
recursos destinados ao seu desenvolvimento. Vamos ver o que dizem
alguns pesquisadores sobre o programa.

Abrantes (1984), em razão de sua inquietude diante das diretrizes
estabelecidas no PROAPE, evidenciou pontos que, para ele, estão fartos de
contradições e ambigüidades. Segundo ele, ao procurar incorporar
algumas críticas feitas ao papel usualmente atribuído à Educação Infantil,
assim como aos fundamentos teóricos de concepção de privação cultural e
educação compensatória, esse programa apresentou aspectos ambíguos.
Ora se revelou fundado em tradicionais e ingênuas concepções liberais de
educação, ora se pretendeu realista, no tocante às condições sociais em
que vivemos.

Para o autor, fica claro o papel de instrumento mais propício para a
correção das desigualdades sociais e econômicas, para a construção de
uma sociedade socialmente igualitária, conferido à educação, quando
enfatiza: �As crianças dos meios pobres necessitam, portanto, de um
atendimento (ampliação das ações educativas na idade pré-escolar)
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adequado desde os primeiros anos de vida, o que poderá evitar sua
marginalização do processo social e educacional�. (Abrantes, 1991)

Abrantes considera que essa é a tradicional concepção liberal. Ingênua,
porque não percebe as desigualdades sociais como diferenças geradas
histórica e socialmente pelo próprio sistema sócioeconômico estabelecido.
Não as vê fruto de uma sociedade contraditória, dividida em classes.
Acredita nelas, pairando sobre a estrutura social. Omite os próprios
mecanismos de exclusão social que o sistema educacional apresenta e
cultiva.  O autor ainda ressalva o texto do programa que evidencia: �Se
bem que a ela... [Educação Infantil] seja conferido um papel insubstituível
no desenvolvimento da criança, ela não é panacéia dos males sociais, nem
substitui as necessárias medidas redistributivas de renda que elevem as
condições das próprias famílias...(Abrantes, 1991)

Essas são apenas algumas das contradições que constam do texto do
Programa Nacional de Educação Pré-Escolar24. Outras mais podem ser
extraídas. Isso nos leva a crer que, embora as críticas sejam feitas às
concepções teóricas que fundamentam a Educação Infantil da rede
pública, o governo federal se isenta de suas reais responsabilidades, ao
mesmo tempo em que cria mecanismos que neutralizem os problemas
presentes no Sistema Educacional Brasileiro.

À medida que a Educação Infantil foi se institucionalizando, você pode
verificar que o foco de preocupação deixa de ser somente em sua
dimensão quantitativa, passando a abranger também a qualitativa. O
aumento de quantidade gerou um movimento de luta pela melhoria da
qualidade. Análises dessa natureza passam a se destacar no âmbito das
preocupações dos educadores, visto que a desigualdade quantitativa vem,
pois, somar-se à agravante da desigualdade qualitativa das oportunidades
de Educação Infantil, oferecidas às diferentes classes sociais.

A julgar pelos dados analisados em diversas pesquisas, a Educação Infantil
no Brasil está longe de desempenhar a função compensatória e
equalizadora de que falam os documentos oficiais. Ao contrário, ela
mesma constitui mecanismo de reprodução de desigualdade. Por ai se vê
que é uma ilusão, se não uma dissimulação, imaginar que se possa
solucionar os problemas das desigualdades escolares, e até sociais,
simplesmente com a Educação Infantil.

24 � No fascículo sobre Políticas Públicas para Educação Infantil, daremos ênfase ao seu conteúdo.
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Abramovay & Kramer (1991) alertavam para o fato de que era preciso
que esse nível educacional passasse por mudanças fundamentais quanto às
suas funções. Retomam algumas discussões na perspectiva de recuperar as
diversas funções assumidas pela Educação Infantil ao longo dos anos,
mostrando como elas são incorporadas pelo discurso oficial brasileiro,
muitas vezes tardiamente e, principalmente, sem levar em consideração as
nossas peculiaridades.

As autoras não negam os objetivos imediatos desse tipo de educação.
Longe estão de subestimar sua função para o desenvolvimento infantil. No
entanto, consideram que descaracterizar a relação Educação Infantil e
escola é evitar discutir a qualidade que esse nível educacional deve ter.
Questionam ainda,

Até que ponto a [Educação Infantil] �com objetivos em si mesma�,
não serve para justificar uma proposta que se isenta de estabelecer
critérios mínimos de qualidade,  tais  como:  número  de crianças
por unidade, de forma a garantir um trabalho sistemático de
acompanhamento das crianças; estratégias de  treinamento __ e
suporte técnico __ que assegurem uma prática pedagógica
consistente; um  sistema de supervisão contínua que permita um
repensar das práticas desenvolvidas; formas de avaliação __ que
envolvam as pessoas dos diversos  níveis  do programa __ capazes
de oferecer subsídios para a sua reestruturação; efetiva vinculação
trabalhista que substitua o voluntariado das mães?�25

Na citação acima, você pode verificar uma preocupação das autoras em
reivindicar uma pré-escola de qualidade, pois, se os filhos das classes
médias a conseguem, por meio da rede privada (com grandes sacrifícios,
é verdade, mas ainda possível de ser obtida), os filhos das classes
populares têm direito a mais do que meros depósitos, ou seja, lugares
onde deixar os filhos enquanto trabalham. Nem depósito de crianças, nem
corretora de carências; a Educação Infantil tem outra função, que necessita
ser explicitada e concretizada: a função pedagógica.

25 � ABRAMOVAY, Mirian & KRAMER, Sônia. O Rei está nu: um debate sob as funções da pré-escola, p. 34.
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Quando dizemos que a [Educação Infantil] tem uma função
pedagógica, estamos nos referindo, portanto, a um trabalho que
toma a realidade e os conhecimentos infantis como ponto de
partida e os amplia, através de atividades que têm um significado
concreto, para a vida das crianças e que, simultaneamente,
asseguram a aquisição de novos conhecimentos. Aqui, como na
�pré-escola com objetivos em si mesma�, a confiança nas
possibilidades de as crianças se desenvolverem e a valorização
das suas manifestações são indispensáveis. No entanto � é nesse
ponto que está a grande diferença � tal confiança e valorização
redundam num trabalho sistemático e intencional, direcionado à
transmissão de novos conhecimentos e à garantia de novas
aprendizagens. No lugar de um �respeito à cultura local�
romântico e não democrático, entendemos que existe espaço para
a construção gradativa do conhecimento que ultrapassa o
localismo e pode favorecer o acesso aos conhecimentos da cultura
dominante26 .

Portanto, o objetivo primordial da Educação Infantil não é preparar para a
escolaridade posterior, nem prevenir seus fracassos, mas desenvolver um
trabalho que vá ao encontro das reais necessidades das crianças, capaz
de lhes garantir desenvolvimento saudável. É evidente que uma criança
plenamente desenvolvida terá bom desempenho no Ensino Fundamental,
podendo contribuir no difícil processo de democratização da educação
brasileira.

Os debates em torno da Educação Infantil ampliaram-se para o âmbito
nacional na década de 1980. Vários encontros foram promovidos com o
intuito de desenvolver e difundir maior conhecimento sobre a criança e
sobre as funções que a Educação Infantil deveria exercer para que,
realmente, atendesse às reais necessidades da criança brasileira.

Jobim (1984), Didonet (1984) e Kramer (1985), preocupados com essa
questão, deram ênfase maior em seus artigos às funções da Educação
Infantil. Você há de concordar com eles em deixar de lado a visão ingênua
de que a Educação Infantil seja espaço simplesmente para socializar,

26 � Id. Ibid, p.35-36.
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guardar e suprir carências. Faz-se necessário que a vejamos com funções
plenas, capaz de ensejar o pleno desenvolvimento da criança e,
conseqüentemente, contribuir para a democratização da educação,
evitando a reprodução das desigualdades sociais que ocorrem tão
comumente no Ensino Fundamental e Médio. É preciso que participemos
ativamente desse processo, discutindo e refletindo sobre o papel social da
Educação Infantil, pois, ela deve valorizar os conhecimentos que as
crianças têm, garantir a aquisição de novos conhecimentos e, ao mesmo
tempo, ver a criança na qualidade de ser social que ela é.

As discussões sobre as funções dessa educação incentivaram um processo,
no qual sociedade civil e sociedade política envolveram-se com o objetivo
de garantir constitucionalmente um espaço para que o desenvolvimento da
criança pudesse se dar plenamente. Até então, esse espaço se limitava
apenas a programas, conseqüentes da rápida expansão da demanda pela
Educação Infantil, que se propunha a atender grande número de crianças
com baixo custo e com a participação da comunidade.

Esses programas, em sua maioria, não contavam com pessoal qualificado,
propostas curriculares adequadas, material pedagógico e, nem mesmo,
espaço físico condizente com as necessidades das crianças, o que nos
permite concluir que pouco ou quase nada repercutiu positivamente no
desenvolvimento infantil das crianças atendidas. Embora apresente esses
aspectos negativos, não se pode menosprezar tal atendimento, já que, a
partir daí, surgiram debates, discussões e, até mesmo, mudanças na
legislação em favor do infante brasileiro.

O movimento nacional, ocorrido em torno da questão criança e
constituinte (1987), desempenhou também papel significativo na mudança
de atitude em relação à Educação Infantil. Desejou-se que a melhoria da
qualidade educativa a ela atribuído sofresse alterações significativas.

O movimento organizado pela defesa dos direitos da criança
durante a Constituinte contribuiu enormemente para ampliar a
consciência social sobre a importância de todos os direitos da
criança, inclusive direito à educação a partir do nascimento. Esse
movimento levou a um nível de consciência política muito
importante, de sorte que se conseguiu colocar  esse nível de ensino
como um dispositivo constitucional.....27

27 � DIDONET, Vital. A educação pré-escolar deve começar a partir do nascimento, p. 17.
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Didonet chamou a atenção para importância política e social do
movimento criança e constituinte,     que residiu principalmente na sua
capacidade de mobilização em torno dos direitos das crianças: desde
associações de moradores, clubes de serviço, sindicatos, entidades
comunitárias, igrejas, escolas, órgãos públicos, universidades, institutos de
pesquisas, federações e confederações, bem como os meios de
comunicação social, em rede nacional e nas veiculações locais. Constatou-
se que a criança pode ser assunto de interesse nacional e polarizar um
sem-número de instituições e pessoas. O avanço na legislação não foi,
portanto, o resultado de uma negociação ou simples pressão de lobby,
mas a conseqüência de novo nível que a criança alcançou na consciência
social brasileira. Esse processo de conscientização nacional foi irreversível.
Tal fato você pode constatar com a mobilização nacional hoje em torno da
exclusão da criança menor de três anos do Fundo Nacional de
Desenvolvimento e Valorização da Educação Básica.

Na década de 1980, houve aumento vertiginoso de matrícula, comparado
às décadas anteriores. No entanto, comparativamente ao número total de
crianças brasileiras na faixa etária de até seis anos (+ 26 milhões), ele
ainda é muito pequeno. O resultado desse processo mobilizador da
sociedade civil ainda está por vir com o aumento de matrículas no
segmento infantil. Cabe a nós, representantes da sociedade civil, lutarmos
com a sociedade política, para que, cada vez mais, maior número de
crianças tenha a garantia de acesso e permanência nas instituições de
Educação Infantil. Isso corresponde à universalização da demanda por
esse tipo de instrução.

Campos (1986) discutiu as principais questões abarcadas na definição dos
direitos à educação das crianças com menos de seis anos e, também,
analisou propostas elaboradas por diversas entidades (Muda Brasil; São
Paulo, por uma nova ordem constitucional;  Declaração Pastoral,
Documento da ANPEd __ Associação Nacional de Pós-Graduação e
Pesquisa em Educação, Manifesto da IV CBE __ Conferência Brasileira de
Educação, Comissão Provisória de Estudos Constitucionais �  Folha de S.
Paulo, Conselho Nacional dos Direitos da Mulher �  CNDM), no que se
refere aos direitos das crianças nessa faixa etária.

Para a autora, a educação da criança está ligada tanto ao campo
educacional como à questão da família, da maternidade e, como
conseqüência, dos direitos da mulher. Isso porque a criança, nos seus
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primeiros anos de vida, ainda se encontra muito dependente dos cuidados
dos adultos e, em decorrência de nossa forma de organização social e dos
padrões culturais dominantes, a responsabilidade principal por sua guarda
e educação recai sobre a família e, muito especialmente, sobre a mãe.

Dessa maneira, existe por parte das mulheres uma reivindicação quanto à
criação de formas alternativas de guarda e educação das crianças. É
importante para elas que o direito à maternidade não se choque com os
demais, principalmente no que se refere à igualdade de condições para
exercer sua cidadania e seu direito de trabalho. A creche e a pré-escola são
reivindicadas pelas mulheres, numa posição que defende a necessidade de
uma política integrada de educação da criança até seis anos, priorizando
uma dimensão educativa para ambas. A autora enfatiza:

Devido a esta posição, que entende a oferta de creches e pré-
escolas públicas não só como uma resposta ao direito da mulher
à igualdade na sociedade, mas também como uma exigência
relativa ao direito das crianças à educação, é que tanto creche,
como pré-escola, devem ser incluídas na parte da constituição
que trata da educação.28

É preciso que você não perca de vista: mesmo que as diferentes estratégias
sejam articuladas e reguladas harmonicamente; mesmo que haja uma
política norteadora, explicitada na Constituição e detalhada na legislação,
quanto ao atendimento da infância, ainda assim, o problema da criança
não fica resolvido. Esta é uma verdade que não pode ser negada, pois
sabemos que, para que haja uma mudança estrutural no que se refere à
infância brasileira, é preciso que haja uma mudança estrutural da
sociedade. Quando se tem uma visão da infância localizada e situada no
contexto histórico (reporte-se ao primeiro fascículo), inviabiliza-se qualquer
possibilidade de se aceitar que a melhoria da sua qualidade de vida se
faça independentemente da superação das contradições econômicas,
políticas e sociais da nossa sociedade.

Em conseqüência de todos os movimentos e discussões desencadeados
nacionalmente, tivemos como garantia constitucional o reconhecimento do
direito da criança à educação desde o nascimento (Constituição da

28 � CAMPOS, Mª Malta. A Constituinte e a educação da criança de 0 a 6 anos. p. 59.
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República Federativa do Brasil, 1988, artigo 208, inciso IV). Essa garantia
abriu as portas para que a sociedade civil pudesse reivindicar legalmente,
entre outros direitos, a Educação Infantil no plano das ações. A garantia
desse preceito constitucional foi vista pelos educadores preocupados com a
criança, como um grande avanço, já que nas, constituições anteriores os
direitos das crianças eram circunscritos ao âmbito do direito da família.

Campos (1992) considerou que esse fato, por si só, representa um avanço
extremamente significativo em direção a uma realidade mais favorável ao
desenvolvimento integral da criança brasileira. Enquanto as constituições
anteriores se limitavam a expressões como assistir ou amparar a
maternidade e a infância, a nova Carta nomeia formas concretas de
garantir não só esse amparo, mas, principalmente, a educação dessa criança.

A promulgação da Constituição Federal em 1988 gerou o
encaminhamento de ações que propiciassem a elaboração das leis
ordinárias que viessem a regulamentar competências, deveres e direitos no
âmbito da sociedade política e civil. Mais uma vez segmentos da
sociedade civil se organizaram desempenhando papel decisivo na
mobilização popular e na defesa dos princípios que deveriam nortear o
capítulo da educação, em todos os seus níveis, no texto da Lei de Diretrizes
e Bases da Educação Nacional � Lei n°. 9.394/1996.

Didonet (1992) ressaltou que, apesar dos entraves burocráticos existentes
na aprovação de Leis e na definição de políticas públicas, era possível
destacar algumas perspectivas para a Educação Infantil para os anos de
1990, quais sejam,

1. as matrículas desse nível escolar crescerão mais do que as
dos outros graus de ensino;

2. a demanda fará pressão cada vez mais vigorosa e organizada,
forçando a oferta quantitativa e qualitativa dessa escola;

3. o município será a esfera administrativa que assumirá a maior
parte da oferta de Educação Infantil;

4. a tendência da municipalização é antiga e prosseguirá,
reforçada, agora, pelas diretrizes constitucionais e pela
política do MEC de induzir, por meio de apoio financeiro e
técnico, a ação estadual e municipal;

5. o papel do MEC se concentrará na definição das diretrizes
pedagógicas e no apoio financeiro a estados e municípios.
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Sua presença técnica, embora ainda útil e necessária em
muitos casos, será pouco requisitada, a menos que o MEC
recupere a distância técnica que deixou estabelecer entre si e
o que acontece nos sistemas de ensino;

6. a Educação Infantil se organizará melhor no país. Terá uma
estrutura mais homogênea, em decorrência da aplicação das
diretrizes nacionais da educação, da LDB;

7. as propostas pedagógicas da Educação Infantil terão maior
consistência e mais sólida fundamentação teórica, em
decorrência do conhecimento mais amplo das ciências da
educação, por parte dos professores e dos técnicos; além
das exigências dos sistemas de ensino e dos próprios pais
por uma Educação Infantil mais efetiva;

8. a Educação Infantil e o Ensino Fundamental conseguirão
articular-se melhor. Os professores desses dois segmentos não
se verão como opositores nem como profissionais
independentes. Ambos trabalharão num processo que tem
continuidade estrutural na própria criança em desenvolvimento;

9. a qualificação dos professores sofrerá modificações no
conteúdo e na forma. Os cursos pré-serviço e em serviço,
que hoje são as principais fontes de treinamento, continuarão
existindo e tendo grande afluxo de professores. Mas esses
cursos terão um sentido diferente: não como origem da
qualificação, e sim como complementação e atualização, quer
dizer, como formação permanente;

10. crescerá o interesse de profissionais de outras áreas, além da
educação, pela educação da criança: psicólogos, antropólogos,
sociólogos, professores de artes, de educação física, etc;

11. continuará a tendência à formalização do atendimento. As
experiências de modelos não-formais serão cada vez menos
realizadas. Nesse ponto, o Brasil se distanciará dos demais
países da América Latina;

12. haverá uma compreensão cada vez maior do papel da Educação
Infantil no êxito da criança no seu processo de aprendizagem.
Não há evidências suficientes de que a Educação Infantil influa
decisivamente no rendimento dos alunos do Ensino Fundamental.
Mas há bons indícios de que as crianças que passaram por uma
boa Educação Infantil, em qualquer nível de renda, chegam à
1ª série em melhores condições de aprendizagem.
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Na última década do século XX, você pode localizar aspectos importantes
sobre a Educação Infantil, dentre eles o Estatuto da Criança e do
Adolescente-ECA __ Lei 8.069 de 1990. Essa legislação foi considerada
pelo UNICEF uma das mais avançadas no contexto mundial. Em se
tratando da garantia dos direitos das crianças e adolescentes, apresenta
uma reordenação do atendimento a eles, à medida que tem por propósito
oferecer-lhes condições efetivas de convívio familiar e social. Em síntese:

O ECA deve ser compreendido no contexto de lutas travadas no
movimento social de redemocratização da sociedade brasileira em
que tínhamos a possibilidade de construção de novas práticas para
as políticas públicas voltadas para as crianças e adolescentes, nos
marcos de uma visibilidade ancorada na noção de cidadania.
Entretanto, a difícil conjuntura socioeconômica dos anos 1990,
caracterizada por um modelo político fincado na lógica da
privatização da crescente redução dos serviços públicos e da
desregulamentação de direitos sociais, afetou a implementação do
ECA, trazendo alguns atrasos significativos, sobretudo na
perspectiva da atenção integral na qual se assenta toda nova lógica
de proteção. Para a consolidação de uma política de atenção
integral é preciso que se garanta nova perspectiva de ordenação
das políticas públicas que articule educação, assistência e saúde.
(NUNES, Deise G. Reconhecimento social da infância no

Brasil: da menoridade à cidadania. 2005. p. 91-92).

O processo de redemocratização brasileira, marcado pelas lutas dos
movimentos sociais, ensejou à Educação Infantil um espaço no âmbito da
legislação, dando-lhe maior visibilidade. Novo estatuto lhe foi atribuído na
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional � Lei n°. 9.394/1996. A
Educação Infantil foi reconhecida como primeira etapa da educação
básica (art. 21°). Tal fato representou uma ressignificação do Sistema
Educacional Brasileiro, atribuindo à Educação Infantil a responsabilidade
pelo desenvolvimento integral da criança até seis anos, em seus aspectos
físico, psicológico, intelectual e social.

Aliado ao avanço do reconhecimento legal da Educação Infantil, os
movimentos sociais continuam preocupados e desenvolvendo ações que
têm por princípio a efetiva garantia dos direitos das crianças, visto que
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apenas o reconhecimento legal não lhes garante práticas educativas de
qualidade. Há que garantir recursos para a Educação Infantil para que ela
se viabilize concretamente.

Nesse mesmo período, várias pesquisas demonstravam a necessidade de
respeitar as crianças. Chamavam e continuam chamando a atenção para
a importância dos primeiros anos de vida de todo e qualquer ser humano,
uma vez que mudanças significativas ocorrem nesses primeiros anos de
vida. Outro aspecto destacado por essas pesquisas é a premência de uma
formação urgente e de qualidade daqueles que irão atuar com a infância.

Precisamos nos reportar à LDBEN n.° 9.394, uma vez que ela teve papel
determinante no avanço de processos de instalação e implementação de
cursos de formação de professor, principalmente no campo da Educação
Superior. O curso de Pedagogia para Educação Infantil pode ser indicado
como resultado desse processo.

Paralelamente ao reconhecimento do direito da criança à educação e a
implementação de ações para pôr em prática esse reconhecimento,
programas não-formais de atendimento vão sendo criados, eximindo o
Estado de suas obrigações sociais. Recorremos a uma citação de
Rosemberg (2000) que evidencia claramente tal fato.

A entrada do Banco Mundial na área da Educação Infantil ocorre
na década de 1990, ressuscitando o mesmo modelo anteriormente
preconizado pela UNESCO e UNICEF. Preconizam-se ações para
promover o desenvolvimento infantil (e não EI), como estratégias
de combate à pobreza e melhoria de eficácia no Ensino
Fundamental. Considera-se que a expressão deve correr através
de programas não-formais, a baixo custo, através da participação
da comunidade. (ROSEMBERG, Fúlvia. Políticas de educação

infantil no Brasil e as organizações multilaterais: uma
história que se repete. 2000)

O paradoxo que se explicitou foi que, apesar do inclusão da Educação
Infantil como primeira etapa da educação básica, o que aconteceu na
prática foi a introdução de inúmeros projetos e programas de natureza
expansionista de rede de instituições conveniadas e filantrópicas para
atendimento das crianças até seis anos.
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Vivemos, no novo século, um momento de transição em relação à
Educação Infantil. Várias conquistas foram arregimentadas no final do
século passado, como garantias legais à educação da infância, maior
envolvimento das instituições de Educação Superior no oferecimento de
cursos de formação inicial e continuada dos professores. Grande número
de pesquisas foi produzido e evidenciou-se a natureza científica da
Educação Infantil, no que tange ao desenvolvimento infantil, aos processos
pedagógicos, às práticas educativas, etc. Grande acervo de conhecimento
se constituiu no século passado e vem se constituindo nos dias atuais. A
função social e pedagógica da Educação Infantil fica cada vez mais
evidenciada, alicerçada no pluralismo de idéias e na diversidade cultural,
que caracterizam nosso país.

O Plano Nacional de Educação � PNE � Lei n°. 10.172, aprovado em
2001, mais uma vez garantiu espaços para discutirmos os rumos da
Educação Infantil. Ele apresenta um diagnóstico sobre a situação da
Educação Infantil e as metas estabelecidas para seu desenvolvimento pleno,
mas, também, evidencia que o governo federal mais uma vez se eximiu de
sua responsabilidade em relação à garantia de recursos necessários ao seu
financiamento, vetando os artigos voltados a essa finalidade.

Resultou de amplo processo de discussão social a aprovação em 2005 da
Política de Educação Infantil.Política de Educação Infantil.Política de Educação Infantil.Política de Educação Infantil.Política de Educação Infantil. Essa política traz em seu bojo o
reconhecimento dos direitos das crianças menores de seis anos. Evidencia
a traços largos o papel do Ministério da Educação, mediante
Coordenação Geral de Educação Infantil, em relação ao efetivo
cumprimento do processo democrático da implementação das políticas
públicas para as crianças com menos de seis anos.

Kappel, Aquino e Vasconcelos (2005) nos alertam para o fato de que,
apesar dos significativos avanços legais ao longo dos últimos anos,
seguimos com grande dificuldadesna área, pelas quais a cobertura
educacional para a faixa até seis anos está distante de atingir índices
adequados às reais necessidades de nossa sociedade.

Finalizamos este fascículo ressaltando que um aprofundamento maior será
dado às questões da Educação Infantil no fascículo sobre políticas públicas
para ela e, conseqüentemente, ao longo do curso, você terá oportunidade
e será levado(a) a buscar informações e construir conhecimentos que
considerem o contexto histórico da educação em suas múltiplas relações.
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CONSIDERAÇÕES

Cara(o) profissional:

Chegamos ao final do terceiro fascículo. Muitos fatos lhe foram
apresentados sobre a história da educação, nossa sugestão é de que você
busque recursos diversos para ampliar seu conhecimento.

Buscamos resgatar no registro historiográfico informações importantes à
sua formação como professor(a), mas bem sabemos que a amplitude dos
conhecimentos históricos estão registrados em um numeroso acervo. Assim
sendo, não se permita apenas a ler o conteúdo dos fascículos, faça deles o
ponto de partida ou de continuidade de seus estudos, mas supere os limites
que eles apresentam.

Nossa expectativa é de que você descubra o prazer da leitura e faça
desses fascículos apenas a ponte para realização de outros estudos. A
leitura e um dos meios mais importantes à formação do professor, aliada à
atividade docente. Desse modo, cabe a você estabelecer a qualidade de
sua formação.

Desejamos que a professora da Educação Infantil tenha a capacidade de
agir conscientemente em sua prática educativa, isso implica em desenvolver
amplos e consolidados conhecimentos sobre a criança, para propiciar-lhe
condições de desenvolver-se plenamente. A superação do senso comum
sobre a criança e suas necessidades implica em desenvolver estudos
constantes, conhecendo as pesquisas realizadas sobre e com crianças.

Sugerimos alguns filmes para você conhecer aspectos da realidade
brasileira em diversos momentos históricos. Saiba que seu processo de
formação pode se dar de diversas formas, através das múltiplas
linguagens, da leitura de livros didáticos, de ficção, de literatura, de
revistas, de periódicos, jornais, músicas, cinema, etc.

É preciso ter claro que num processo de formação a distância você
estabelece seu tempo e também seus limites. Este é verdadeiramente um
momento de conquista de autonomia, que pode lhe trazer saldos
extremamente positivos. Só depende de você!

Boa Sorte!
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ATIVIDADES

Atividade 1

Localize o texto completo do Manifesto dos Pioneiros da Educação
Nova, leia e elabore as principais questões trazidas por esse documento
e suas contribuições para a Educação da década de 1930.

Atividade 2

Busque o texto completo da Lei 4.024 e procure descobrir se há
influências das idéias contidas no manifesto ao texto da Lei.

Atividade 3

Localize, em sua comunidade, alguém que tenha feito algum curso
técnico dos instituídos pela Lei 5692/1971. Converse com essa
pessoa sobre a eficácia do curso e se ela conseguiu se inserir no
mercado de trabalho graças a esse curso. Faça um relatório sobre a
experiência vivida.

Atividade 4

A Educação Infantil, ao longo dos anos do século XX, foi caracterizada
por quatro marcas: a da filantropia, a da assistência social, a da
superação de carências e a do cuidar e educar. Realize leituras diversas
sobre a Educação Infantil e identifique nessas leituras citações que
indicam essas marcas. Anote-as.

Atividade 5

Localize em jornais, revistas e internet quatro artigos que tratam da
Educação Infantil nas décadas de 1980, 1990 e 2000. Faça leitura
desses artigos e destaque os aspectos principais em seu caderno de
anotações.
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SESSÃO DE CINEMA

OLGA

Ficha Técnica
Título  original: Olga
Gênero: drama
Direção: Jayme Monjardim
Roteiro: Rita Buzzar, baseado em livro de
Fernando Morais

Elenco
Camila Morgado (Olga Benário)
Caco Ciocler (Luís Carlos Prestes)
Fernanda Montenegro (D. Leocádia Prestes)
Luís Mello (Leo Benário)
Eliane Giardini (Eugénie Benário)

Sinopse
Olga Benário (Camila Morgado) é uma
militante comunista, desde jovem, que é
perseguida pela polícia e foge para Moscou,
onde faz treinamento militar. Lá ela é
encarregada de acompanhar Luís Carlos
Prestes (Caco Ciocler) ao Brasil para liderar a
Intentona Comunista de 1935, apaixonando-
se por ele na viagem. Com o fracasso da
revolução, Olga é presa com Prestes.
Grávida de 7 meses, é deportada pelo
governo Vargas para a Alemanha nazista e
tem sua filha, Anita Leocádia, na prisão.
Afastada da filha, Olga é então enviada
para o campo de concentração de
Ravensbrück.

CENTRAL DO BRASIL

Ficha Técnica
Título original: Central do Brasil
Gênero: drama
Tempo de Duração: 112 minutos
Direção: Walter Salles
Roteiro: João Emanuel
Carneiro e Marcos Bernstein

Elenco
Fernanda Montenegro (Dora)
Vinícius de Oliveira (Josué)
Marília Pêra (Irene)
Soia Lira (Ana)
Othon Bastos (César)
Otávio Augusto (Pedrão)
 Matheus Natchergaele (Isaías)

Sinopse
Mulher (Fernanda Montenegro) que
escreve cartas para analfabetos na Estação
Central do Brasil, no Rio de Janeiro, ajuda
menino (Vinícius de Oliveira), após sua
mãe ser atropelada, a tentar encontrar o
pai que nunca conheceu, no interior do
Nordeste.
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PRA FRENTE, BRASIL

Ficha Técnica
Título original: Pra Frente Brasil
Gênero: drama
Tempo de Duração: 104 minutos
Direção: Roberto Farias
Roteiro: Roberto Farias, baseado em
argumento de Reginaldo Faria e Paulo
Mendonça.

Elenco
Neuza Amaral
Expedito Barreira
Antônio Fagundes
Maurício Farias
Reginaldo Faria
Cláudio Marzo
Hélio Mascarenhas
Flávio Migliaccio
Elizabeth Savalla
Carlos Zara
Natália do Valle

Sinopse
Em 1970, o Brasil inteiro torce e vibra com
a seleção de futebol no México, enquanto
prisioneiros políticos são torturados nos
porões da ditadura militar e inocentes são
vítimas dessa violência. Todos estes
acontecimentos são vistos pela ótica de
uma família quando um dos seus
integrantes, um pacato trabalhador da
classe média, é confundido com um ativista
político e �desaparece�.

O QUE É ISSO, COMPANHEIRO?

Ficha Técnica
Título original: O Que É Isso,
Companheiro?
Gênero: drama
Tempo de Duração: 105 minutos
 Direção: Bruno Barreto
Roteiro: Leopoldo Serran, baseado em livro
de Fernando Gabeira.

Elenco
Alan Arkin (Charles Burke Elbrick)
Fernanda Torres (Maria)
Pedro Cardoso (Fernando / Paulo)
Luiz Fernando Guimarães (Marcão)
Cláudia Abreu (Renée)
Matheus Natchergaele (Jonas)
Marco Ricca (Henrique)
Selton Mello (César / Osvaldo)
Du Moscovis (Artur)
Caroline Kava (Elvira Elbrick)
Fernanda Montenegro (Dona Margarida)
Lulu Santos (Sargento Eiras)
Alessandra Negrini (Lília)
Antônio Pedro
Mílton Gonçalves
Othon Bastos

Sinopse
Em 1964, um golpe militar derruba o
governo democrático brasileiro e, após
alguns anos de manifestações políticas, é
promulgado, em dezembro de 1968, o Ato
Adicional nº 5, que nada mais era que o
golpe no golpe, pois acabava com a
liberdade de imprensa e os direitos civis.
Nesse período, vários estudantes abraçam a
luta armada, entrando na clandestinidade e
em 1969 militantes do MR-8 elaboram um
plano para seqüestrar o embaixador dos
Estados Unidos (Alan Arkin) para trocá-lo
por prisioneiros políticos, que eram
torturados nos porões da ditadura.



HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO
História do Brasil:
a Infância na República
Fascículo 3

117

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALMEIDA, Ordália Alves. A Educação Infantil no Brasil: uma análise das políticas públicas
para a pré-escola. São Carlos/SP: UFSCar, 1994. Dissertação de Mestrado/UFSCar.

AMBROZETTI, N. B. Ciclo Básico: O professor da escola pública paulista frente a uma
proposta de mudança. São Paulo, 1989. 150p. Dissertação (Mestrado) - PUC.

CARONE, Edgard. O PCB, 1964 a 1982. 3 ed., São Paulo: Difel, 1982

CARONE, Edgard. Movimento operário no Brasil (1945-1964). São Paulo: Difel
1981.

CARONE, Edgard. A República Nova (1930-1937). São Paulo: Difel, 1976.

CARONE. Edgard. O pensamento industrial no Brasil (1880-1945). Rio de Janeiro:
Difel, 1977.

CHAUVEAU, Gérald. Comment l�enfant devient lecteur? Pour une psychologie cognitive
et culturelle de la lecture. Paris: Retz, 1997.

CUNHA, L. A. Educação, Estado e Democracia no Brasil. São Paulo: Cortez: Niterói,
RJ: Edi. UFF; Brasília, DF: FLACSO do Brasil, 1991.

CURY, Carlos Roberto Jamil. A educação nas constituições brasileiras. In:
STEPHANOU, Maria & BASTOS, Maria Helena Câmara (org.). História e Memórias da
Educação no Brasil.  Vol. III: Século XX. Petrópolis: Vozes, 2005.

CRUZ COSTA, João. Contribuição à história das idéias no Brasil. Rio de Janeiro:
Civilização Brasileira, 1967.

DIDONET, Vital. A educação pré-escolar deve começar a partir do nascimento.
São Paulo: Nova Escola, n.° 69, 1993.

DIDONET, Vital. Subsídios a uma política educacional para o pré-escolar. Brasília:
UNB, Dissertação de Mestrado, 1977.

DIDONET, Vital. Balanço crítico da Educação Pré-Escolar nos anos 80 e
perspectivas para a década de 90. Brasília: Em Aberto n.° 50/51, 1992.

DIDONET, Vital. As funções da Pré-Escola. João Pessoa: Boletim Informativo do Pré-
Escolar n.° 2, 1984.

DINES, A. Fernandes Jr. F. SALOMÃO, N. (orgs). Histórias do poder: 100 anos de
política no Brasil (III Volumes). São Paulo: Editora 34, 2000.

DULLES, John W. F. O comunismo no Brasil. São Paulo: Nova Fronteira, 1985.

FAORO, Raymundo. Os donos do poder: formação do patronato político brasileiro. 3
ed. São Paulo: Globo, 2001.



HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO
História do Brasil:

a Infância na República
Fascículo 3

118

FERNANDES, Florestan. Nova República?  Rio de Janeiro: Zahar, 1986.

FERNANDES, Florestan. A Constituição Inacabada: vias históricas e significado político.
São Paulo: Estação Liberdade, 1989.

FERNANDES, Florestan. A revolução burguesa no Brasil: ensaios de interpretação
sociológica. Rio de Janeiro: Zahar, 1981.

FERNANDES, Florestan. Circuito Fechado. São Paulo: HUCITEC, 1977.

FENELON, Dea R. 50 textos de História do Brasil. São Paulo: HUCITEC,1979.

FILHO, José Cardoso Palma. A república e a educação no Brasil. In: FILHO, José
Cardoso Palma (org.) Pedagogia cidadã: cadernos de formação: História da Educação.
São Paulo: Unesp, 2003.

FURTADO, Celso. Formação econômica do Brasil. São Paulo: Editora Nacional, 1987.

GAGNEBIN, Jeanne Marie. Sete aulas sobre linguagem, memória e história. Rio
de Janeiro: Imago, 1997.

GERMANO, J. N. Estado Militar e Educação no Brasil (1964-1985). São Paulo:
Cortez, 1994.

GHIRALDELLI, Jr. Paulo. História da Educação. São Paulo: Cortez, 1992.

GRAFF,  Harvey J. O mito do alfabetismo. Teoria & Educação: Porto Alegre, n. 2, p. 30-
64, 1990.

GROSSI, E. P. Didática do nível pré-silábico. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1990. (Didática
da Alfabetização, 1).

GORENDER, Jacob. A burguesia brasileira. São Paulo: Brasiliense, 1990.

HABERT, N. A década de 70: apogeu e crise da ditadura militar brasileira. São Paulo:
Ática, 1992.

HAVELOCK, Eric. A equação oralidade � cultura escrita: uma fórmula para a mente
moderna. In: OLSON, David. R.; TORRANCE, Nancy. Cultura escrita e oralidade. São
Paulo: Ática, 1995.

IANI, Octávio. A ditadura do grande capital. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira,
1981.

IANNI, Octávio. O colapso do populismo no Brasil. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira,
1994.

IANNI, Octávio. Estado e Capitalismo. São Paulo: Brasiliense, 1989.

IANNI, Octávio. Estado e planejamento econômico no Brasil. Rio de Janeiro:
Civilização Brasileira, 1986.

ILLICH, Ivan. Um apelo à pesquisa em cultura escrita leiga. In: OLSON, David. R.;



HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO
História do Brasil:
a Infância na República
Fascículo 3

119

TORRANCE, Nancy. Cultura escrita e Oralidade. São Paulo: Ática, 1995.

JOBIM e SOUZA, Solange. Pré-Escola: em busca de suas funções. São Paulo: Cad. de
Pesquisa n.° 48, 1984.

KRAMER, Sonia. A política do Pré-Escolar no Brasil: a arte do disfarce. Rio de Janeiro:
Achiamé, 1982.

KRAMER, Sonia. O papel social da Pré-Escola. São Paulo: Cad. de Pesquisa n.° 58,
1985.

LEWIN, Zaida. Pré-Escola: mais um fator de promoção das desigualdades sociais? Brasília:
Revista do MEC n.° 31, 1979.

LODI, L. H. Ciclo Básico: Análise de uma proposta alternativa para o Ensino de 1º grau.
Didática. São Paulo, n.º 25, p. 45-62, 1989.

MAZZEO, A. C. Burguesia e Capitalismo no Brasil. São Paulo: Ática, 1988.

NAGLE, Jorge. Educação e sociedade na Primeira República. São Paulo: EPU, 1974.

OLIVEIRA, E. de. Em matéria de alfabetização damos banho no Primeiro Mundo.
Revista Nova Escola, São Paulo, n.º 57, p. 20-23, maio, 1992.

OLIVEIRA, Eliézer R. De Geisel a Collor: Forças Armadas: transição e democracia.
Campinas: Papirus, 1994.

ONG. Walter J. Oralidade e cultura escrita: a tecnologização da palavra. Campinas:
Papirus, 1998.

PATTO, M. H. S. A criança marginalizada para os piagetianos brasileiros:
deficiente ou não? Cadernos de Pesquisa, São Paulo, nº 51, p. 3-11, novembro, 1984.

PINHEIRO, Paulo S.  Política e trabalho no Brasil: dos anos vinte a 1930. Rio de
Janeiro: Paz e Terra, 1977.

PLATÃO, Fedro. São Paulo: Ed. Martin Claret, 2000.

PRADO, Jr. Caio. História Econômica do Brasil.  São Paulo: Brasiliense, 1985.

PRADO, Jr. Formação do Brasil Contemporâneo.17 ed. São Paulo: Brasiliense, 1981.

RIBEIRO, Maria Luiza Santos. História da Educação Brasileira: a organização escolar.
5 ed. São Paulo: Editora Moraes, 1984.

RODRIGUES, M. A década de 80 no Brasil: quando a multidão voltou às praças. São
Paulo: Ática, 1994.

SAVIANI, Dermeval. A política educacional no Brasil. In: STEPHANOU, Maria &
BASTOS, Maria Helena Câmara (org.). História e Memórias da Educação no Brasil.
Vol. III: Século XXI. Petrópolis: Vozes, 2005.

SILVA, R. N. et al. O descompromisso das políticas públicas com a qualidade do
ensino. Cadernos de Pesquisa, São Paulo, n.º 84, p.5-15, fevereiro, 1992.



HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO
História do Brasil:

a Infância na República
Fascículo 3

120

SILVA, T. T. A nova direita e as transformações na pedagogia da política e na
política da pedagogia. In: GENTILI, P. A. A. & SILVA, T. T. (org.) Neoliberalismo,
qualidade total e educação � visões críticas. Petrópolis: Vozes, 1995.

SKIDMORE, T. Brasil: de Castelo a Tancredo. São Paulo: Paz e Terra, 1994.

SOARES, M. Alfabetização no Brasil: o estado do conhecimento. São Paulo: INEP-
REDUC, 1986.

SODRÉ, Nelson W. A História Militar do Brasil. Rio de Janeiro: Civilização
Brasileira,1979.

SODRÉ, Nelson W. História da Burguesia Brasileira. Rio de Janeiro: Civilização
Brasileira,1967.

SODRÉ, Nelson W. Formação Histórica do Brasil. São Paulo: Brasiliense, 1964.

SKIDMORE, Thomas. Brasil: de Castelo a Tancredo. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1994.

TOLEDO, Caio N. O governo Goulart e o golpe de 64. São Paulo: Brasiliense, 1983

SKIDMORE, Thomas.  Brasil: de Getúlio a Castelo. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1985.

VIEIRA, Evaldo. Estado e Miséria Social no Brasil: de Getúlio a Geisel. São Paulo:
Cortez ,1985.

TORRANCE, Nancy. Cultura escrita e Oralidade. São Paulo: Ática, 1995.

VASCONCELOS, M. S. A difusão das idéias de Piaget no Brasil. São Paulo: Casa do
Psicólogo, 1996.

VILARINHO, Lúcia Regina G. A educação pré-escolar no mundo ocidental e no
Brasil: perspectivas históricas e crítico-pedagógica. Rio de Janeiro, tese de Doutorado/
UFRL, 1987.


