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RESUMO 

 

Essa monografia discute as concepções de educação propostas pela ditadura civil-militar 

brasileira, tomando como fonte a revista Educação, publicada pelo MEC entre 1971 e 1984 

em 41 edições. O regime autoritário constituía um grupo bastante heterogêneo e até 

conflitante, aspecto manifestado também nas suas propostas educacionais, que apontavam ora 

para uma concepção mais conservadora ora para uma visão tecnicista de ensino escolar. O 

objetivo dessa pesquisa pode ser resumido como verificar de que formas essas visões de 

educação interagiram ou antagonizaram entre si e com outras concepções e as formas com 

que procurou inculcar essas ideias em profissionais da educação. A partir da análise da revista 

foi possível observar que a corrente tecnicista é preponderante. Concluí também, à luz dos 

conceitos de positividade do poder, de Michel Foucault, e unidimensionalidade, de Herbert 

Marcuse, que a legitimação dessa concepção de educação se deu através de uma visão de 

modernização e progresso, de modo que outras visões fossem retratadas na revista menos 

como perigosas e subversivas (como era comum na linguagem dos aparelhos de segurança) e 

mais como atrasadas e inadequadas ao estágio de modernização que a ditadura reivindicava 

estar trazendo, de modo à educação tecnicista ser apresentada como a única possibilidade. 

 

Palavras-chave: ditadura civil-militar brasileira; imprensa pedagógica; revista Educação. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

This monography discusses the conceptions of education proposed by the Brazilian civil-

military dictatorship, taking as source the magazine Educação, published by MEC between 

1971 and 1984 in 41 editions. The authoritarian regime constituted a very heterogeneous and 

even conflicting group, an aspect also manifested in its educational motions, which sometimes 

pointed to a more conservative conception, sometimes to a technicist view of school 

education. The goal of this research can be summarized as to verify in what ways these 

visions of education interacted or antagonized with each other and with other conceptions and 

the ways in which they sought to instill these ideas into education professionals. From the 

analysis of the magazine it was possible to observe that the technicist current is preponderant. 

I also concluded, based on Michel Foucault's concept of positivity of power, and Herbert 

Marcuse‘s one-dimensionality, that the legitimation of this conception of education came 

about through a vision of modernization and progress, so that other views were portrayed in 

the magazine less as dangerous and subversive (as it was common in the language of the 

security apparatuses), and more as overdue and inadequate to the stage of modernization that 

the dictatorship claimed to be bringing, so that technicist education could be presented as the 

only possibility. 

 

Key words: Brazilian Civil-military dictatorship; pedagogical press; Educação magazine. 
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INTRODUÇÃO 

 

 A educação, e especificamente a educação escolar brasileira, é – e não poderia ser 

diferente – alvo de intensos debates e disputas. O que e como deve ser ensinado, por quem e 

em que momento são objetos em que diferentes atores se digladiam e negociam por maior 

influência. 

 Nos últimos anos o debate no Brasil se tornou especialmente acirrado. Fatores como a 

expansão do número de matrículas e o ganho de visibilidade de pautas como as discussões de 

gênero e de questões raciais geraram transformações importantes no cotidiano escolar, mas 

também reações contrárias. 

 Uma dessas reações que mais tem chamado atenção é o movimento autointitulado 

―Escola sem partido‖. Criado em 2004, mas com visibilidade crescente especialmente a partir 

de 2014, esse grupo têm sido menção frequente nos noticiários e discussões sobre o tema da 

educação, seja pela apresentação de projetos de leis – já considerados inconstitucionais em 

caráter liminar pelo Supremo Tribunal Federal (STF)
1
, mas ainda assim pauta dos poderes 

legislativos Brasil a fora – ou por notificações e ações diretas nas escolas (muitas vezes 

intimidatórias contra os profissionais da educação). De acordo com o movimento, seu 

objetivo é combater o que chamam de doutrinação ideológica de esquerda nas escolas e 

assegurar o ―respeito ao direito dos pais de dar aos seus filhos a educação moral que esteja de 

acordo com suas próprias convicções‖
2
. Não entrarei em detalhes sobre o movimento, mas a 

análise de alguns dos seus aspectos específicos serve para contextualizar a pesquisa que 

segue. 

 De acordo com o site do movimento e o projeto de lei n. 867, de 2015
3
 que pretende 

tornar suas diretrizes em parâmetros legais, os professores devem, em sala de aula, perseguir 

um ideal de neutralidade ideológica e não contrariar os valores morais dos pais dos alunos. 

Por isso, o movimento tem como alguns de seus principais alvos o ensino dos estudos de 

gênero e programas escolares que eduquem sobre o respeito à diversidade de gênero e 

orientação sexual
4
 – pois para o ―Escola sem partido‖ esses temas caberiam somente às 

                                                      
1
 LEAL, Ubiratan. Projeto escola sem partido sofre primeiro revés no Supremo Tribunal Federal. Disponível em: 

<https://novaescola.org.br/conteudo/4853/projeto-escola-sem-partido-sofre-primeiro-reves-no-supremo-tribunal-

federal>. Acesso em 29 de outubro de 2017. 
2
 Objetivos. Disponível em: <http://www.escolasempartido.org/objetivos>. Acesso em 29 de outubro de 2017.  

3
 Projeto de lei n. 867, de 2015. Disponível em: <http://www.camara.gov.br/sileg/integras/1317168.pdf>. Acesso 

em 29 de outubro de 2017. 
4
 MATTOS, Amana Rocha, et. al. Escola sem partido ou educação sem liberdade? Cadernos da Educação 

Básica, v.1, n.2, 2016. 

https://novaescola.org.br/conteudo/4853/projeto-escola-sem-partido-sofre-primeiro-reves-no-supremo-tribunal-federal
https://novaescola.org.br/conteudo/4853/projeto-escola-sem-partido-sofre-primeiro-reves-no-supremo-tribunal-federal
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famílias. Curiosamente (ou não) o movimento não demonstrou muita contrariedade quando, 

recentemente, o STF autorizou o ensino religioso confessional nas escolas públicas.
5
 

 Assim, para o ―Escola sem partido‖ o ensino deve abster-se de conteúdos considerados 

―morais‖ (salvo se estiver de acordo com a totalidade dos pais dos alunos – algo na prática 

impossível). Exemplo disso é um vídeo divulgado no site do movimento de título ―Professor 

não é educador‖
6
. O ensino escolar deveria, assim, concentrar-se exclusivamente na instrução, 

ou seja, no ensino de conteúdos considerados neutros ou técnicos, cabendo a educação à 

família. 

 Como será analisado ao longo desse trabalho, o surgimento da escola moderna está 

intimamente relacionado à quebra do monopólio da transmissão de saberes pela família. 

Assim, o ―Escola sem partido‖ contraria a própria formação histórica da escola como espaço 

de inserção do aluno no espaço público.  

 Outra contradição bastante evidente é a pressuposição de que a opção por um ensino 

―da matéria‖
7
 em contraposição ao ensino ideológico não seja, em si, uma opção ideológica, 

afinal a técnica carrega consigo inúmeros postulados ideológicos.  

 A evidenciação dos paradoxos desse projeto é importante, mas não encerra a questão. 

Parece-me importante tentar compreender o que está por trás desse projeto. Partindo do 

pressuposto que seus apoiadores acreditem de fato ser possível um ensino técnico e neutro, 

por que desejam isto como o ensino ideal? Ou, caso estejam de fato mais interessados em um 

ensino conservador, por que esse ensino técnico e neutro é um argumento legitimador tão 

poderoso? 

 Minha hipótese a respeito do ―Escola sem partido‖ é que ele parte de uma concepção 

de educação escolar cujo objetivo se resume a transmissão de competências para o mercado 

de trabalho, cabendo a educação voltada para a cidadania e a vida em sociedade de modo 

geral à outras instituições, como a Igreja e, principalmente, a família – cabendo notar que, 

implicitamente, a inspiração conservadora do movimento defende o direito da educação 

familiar somente às famílias que atendem à uma certa norma dita tradicional tanto no que diz 

respeito à sua organização (casamento heterossexual) como em relação aos valores. Emerge, 

portanto, uma visão de educação que prioriza as competências técnicas e a inserção no 

mercado de trabalho. 

                                                      
5
 COSTA, Camila. Estado e fé: STF permite ensino confessional de religião nas escolas. Disponível em: 

<http://www.bbc.com/portuguese/brasil-41404574>. Acesso em 29 de outubro de 2017. 
6
 Professor não é educador. Disponível em:< http://escolasempartido.org/educacao-moral/415-professor-nao-e-

educador>. Acesso em 29 de outubro de 2017. 
7
 PENNA, F. de A. Sobre o ódio ao professor: entrevista com Fernando Penna. Movimento Revista de 

Educação, ano 2, n. 3. 294 – 301, 2015. 

http://escolasempartido.org/educacao-moral/415-professor-nao-e-educador
http://escolasempartido.org/educacao-moral/415-professor-nao-e-educador
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 Motivado, entre outros aspectos, por essas questões contemporâneas, essa pesquisa 

procurou investigar a circulação desse tipo de concepção educativa no seu surgimento e 

momento de propagação mais explícita: o período da ditadura civil-militar, quando, de acordo 

com Dermeval Saviani
8
, emerge e domina uma concepção tecnicista de educação. 

Diferentemente de Saviani, não defendo nesse trabalho que o domínio dessa concepção seja 

tão amplo, analisando uma disputa e negociação com outras vertentes, ainda que a educação 

tecnicista de fato prepondere.  

O objeto dessa pesquisa são as concepções de educação básica da ditadura civil-

militar, especialmente após a reforma do primeiro e segundo grau pela lei 5692/71, enfocando 

nas concepções que os órgãos oficiais da ditadura propagavam publicamente, no caso, através 

de um veículo próprio de imprensa, a revista Educação. 

 Especificamente esse trabalho analisará quais são as concepções e finalidades da 

educação básica presentes nessa revista e quais as maneiras com que a ditadura procura 

inculcar essas ideias no seu público, no caso profissionais da educação. As negociações e as 

disputas entre diferentes concepções e como o regime, através da revista Educação, veicula 

suas concepções como melhores do que outras (ou devendo substituí-las) constituem-se na 

problemática da pesquisa. 

 Cabe explicitar alguns pressupostos teóricos já nessa introdução. Na análise que segue, 

o poder é considerado não somente repressor, mas também – e talvez principalmente – 

produtor. Baseio-me nesse sentido bastante na obra de Michel Foucault, quando define o que 

chama de positividade do poder
9
. Cabe notar que, ainda que no caso dessa pesquisa a análise 

se concentre no Estado ditatorial, os conceitos de Michel Foucault aqui empregados não se 

limitam a esse contexto, cabendo para o Estado liberal e para relações de poder fora do Estado 

(aliás, foram desenvolvidos tendo em mente principalmente essas situações). Outra concepção 

foucaultiana importante é a relação entre saber e poder. Para este intelectual, o poder (não 

necessariamente estatal) se utiliza e ao mesmo tempo produz saberes adequados aos seus 

projetos
10

. Sob esse viés analiso a revista Educação não como mero reflexo de uma ideologia 

dominante ou um meio simples de instrução, mas como um mecanismo produtor de verdades 

a respeito da educação. 

 Especificamente no que diz respeito à ditadura civil-militar brasileira, em coerência 

com o acima exposto, tomo a ditadura não como meramente repressora, mas também 

                                                      
8
 SAVIANI, Dermeval. História das Ideias Pedagógicas no Brasil. Campinas: Autores Associados, 2013. 

9
 FOUCAULT, Michel. ―Verdade e poder‖. In: FOUCAULT, Michel. Microfísica do Poder. Rio de Janeiro: 

Edições Graal, 13ª edição, 1998. 
10

  FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir. Petrópolis: Vozes, 1999. 
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produtora de saberes, verdades e detentora de consentimento
11

 e até apoio
12

. Assim, faz 

sentido analisar uma revista como a Educação que, como será discutido, não está tão 

preocupada na repressão da oposição, mas mais em gerir e conquistar o consentimento e a 

colaboração com os projetos da ditatura. 

Em termos metodológicos, cabe nessa introdução destacar que a análise que segue 

procura discorrer sobre as revistas não somente em função de seus conteúdos explícitos, mas 

também pelas ausências ou aquilo que está menos presente. Afinal, as fontes históricas 

podem, por vezes, revelar mais pelo que não dizem do que por aquilo que pretendem 

explicitamente transmitir.   

 Podemos, portanto, resumir, os objetivos do trabalho como: localizar e explicitar as 

diferentes concepções de educação presentes na revista Educação; verificar os confrontos, 

preponderâncias ou conciliações entre essas concepções; identificar os conceitos de escola, 

alunos, professores e sociedade defendidos pela ditadura a partir dessas concepções de 

educação; analisar como a revista Educação, sendo um veículo oficial do ministério da 

educação, se coloca em relação ao eixo repressão/produção de saberes. 

 Finalmente, cabe discorrer brevemente sobre a organização desse trabalho. No 

capítulo seguinte Histórico e conceituação da educação escolar brasileira, é realizado um 

rápido apanhado sobre o surgimento e o conceito da escola moderna, de modo a situar 

historicamente o objeto dessa pesquisa, além de apresentar alguns dos postulados teóricos 

mais importantes do trabalho e fazer uma discussão acerca dos processos que levaram a 

educação brasileira até o golpe militar de 1964.  

O capítulo seguinte, A educação na ditadura civil-militar, apresenta as concepções 

gerais e as principais transformações legais e institucionais promovidas pela ditadura no 

âmbito da educação. 

 O terceiro capítulo, de título A imprensa pedagógica, tem como tema o papel da 

imprensa na área de educação e apresenta a fonte principal dessa pesquisa, a revista 

Educação, além de discorrer brevemente sobre os princípios metodológicos da análise, que é 

o foco do quarto capítulo, Análise da revista Educação, o qual se constitui no momento de 

análise das fontes primárias propriamente dito, procurando responder as questões formuladas 

para atender os objetivos.  

                                                      
11

 ROLLEMBERG, Denise; QUADRAT, Samantha (orgs). A Construção Social dos Regimes autoritários: 

Brasil e América Latina. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2010. 
12

 REIS, Daniel Aarão. Ditadura e Democracia no Brasil: do golpe de 1964 à Constituição de 1988. Rio de 

Janeiro: Zahar, 2014. 
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 Ao final, apresento as considerações finais, seguidas das fontes e referências 

bibliográficas. 
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1. HISTÓRICO E CONCEITUAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESCOLAR BRASILEIRA 

 

1.1 Breve genealogia da escola moderna 

  

 Antes de podermos adentrar na discussão sobre a forma como a ditadura civil-militar 

encarava a educação, faz-se necessário um breve histórico da educação escolar. Dessa forma 

será possível inserir os princípios educativos da ditadura brasileira em uma perspectiva mais 

ampla. 

 Cabe elucidar que a educação e o ensino são práticas e temáticas de discussão muito 

anteriores à escola. Esta, por sua vez, não vem como uma evolução de outros meios de 

educação ou de ensino (família, Igreja, associações profissionais...), mas para suprir novas 

necessidades. Por isso, autores como Vincent, Lahire e Thin
13

 rejeitam uma noção de 

continuidade entre escolas da Grécia Antiga ou do Medievo com as contemporâneas. Para 

eles, a forma escolar é inventada não antes dos séculos XVI ou XVII. 

 Segundo Dominique Julia
14

, a escola como espaço físico a parte, com mobiliário e 

material específico, surge na Europa no século XVI, sendo neste momento um espaço ligado à 

Igreja. ―Na conjuntura da reconquista religiosa que se incentiva, seja do herético, seja do 

selvagem do Novo Mundo, não é pois espantoso que, no seio da Igreja católica, as ordens 

religiosas missionárias tenham-se investido das tarefas de ensino‖
15

. Nos países protestantes 

também alimentava-se a ideia de que os Estados deveriam criar e manter escolas de modo a 

ensinar os preceitos de uma vida cristã. 

 Contudo, essa escolarização ainda ligada direta ou indiretamente às igrejas e ainda 

pouco profissionalizada (não há ainda uma categoria profissional específica responsável pelo 

ensino) somente começa a se massificar e aos poucos se desprender das instituições religiosas 

na Europa Ocidental no final do século XVIII e século XIX, ligada ao processo de 

monopolização dos saberes básicos pelo Estado. 

 

o nascimento do empreendimento de escolarização em massa entre os séculos XVIII 

e XIX esteve ligado à visão de uma escola produzida como a instituição capaz não 

                                                      
13

 VINCENT, G.; LAHIRE, B; THIN, D. Sobre a História e a teoria da forma escolar. Educação em Revista. 

n.33, 2001, pp. 7-47. 
14

 JULIA, Dominique. A Cultura Escolar como Objeto Histórico. Revista Brasileira de História da Educação. 

n. 1, 2001, pp. 9-43. 
15

 Ibid, p. 26. 
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apenas de instruir e educar a infância e a juventude, mas de produzir um país 

ordeiro, progressista e civilizado
16

  

 

 Junto à questão da escolarização surge a questão de definir os responsáveis pela tarefa 

do ensino e então de prepará-los 

 

O que aparece em certa época, nas sociedades europeias, é uma forma inédita de 

relação social entre um ‗mestre‘ (num sentido novo do termo) e um ‗aluno‘, relação 

que chamamos de pedagógica. Ela é inédita, em primeiro lugar, no sentido em que é 

distinta, se autonomiza em relação às outras relações sociais: o mestre não é mais 

um artesão ‗transmitindo‘ o saber-fazer a um jovem; aliás, durante muito tempo, nas 

cidades, os ‗mestres-escritores‘ resistiram à intrusão dos mestres de escola. Esta 

autonomização por referência às outras relações desapossa os grupos sociais de suas 

competências e prerrogativas. Por toda parte, em relação ao que, de agora em diante, 

será considerado como a antiga sociedade, ‗aprender‘ se fazia ‗por ver-fazer e ouvir-

dizer‘: seja entre camponeses, artesãos ou nobres, aquele que aprendia – isto é, em 

primeiro lugar, a criança -, fazia a aquisição do saber, ao participar das atividades de 

uma família, de uma casa. Dito de outra maneira, aprender não era distinto de fazer. 

É esta retirada de poder que vai suscitar resistências à escolarização, inclusive por 

parte de grupos, como a nobreza, com relação a escolas concebidas especialmente 

para ela.
17

 

 

 A profissionalização do mestre de escola da forma como hoje concebida também 

demora mais tempo para se concretizar.  

 

É a partir do século XVI que nascem os corpos profissionais que se especializaram 

na educação: eles podiam tomar a forma de corporações ou de congregações 

religiosas. A partir do fim do século XVIII, quando os Estados ilustrados entendem 

que é necessário retomar da Igreja o controle tanto do ensino das elites como do 

ensino do povo, a formação profissional dos educadores torna-se uma prioridade 

reconhecida
18

 

 

 Enquanto o ensino era efetuado nos interiores das instituições religiosas, os mestres 

eram membros das próprias corporações, ainda que destacados no interior destas para a 

função do ensino. Uma profissionalização mais efetiva ―poderia ser situada no momento em 

que os Estados substituem as Igrejas e as corporações municipais no controle do ensino: esta 

etapa situa-se [na França] no fim do século XVIII e coincide com a supressão da Companhia 

de Jesus‖
19

. É, portanto, não antes de finais do século XVIII e início do século XIX que 

podemos considerar a profissão de professor e sua prática profissional dentro da conceituação 

que tomamos hoje. 

 Assim, um momento chave para compreender a formação da escola moderna é quando 

o Estado passa a considerar que deve se preocupar não somente com seu território, mas com 

                                                      
16
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sua população, e que é a última, mais do que o primeiro, o que define o Estado
20

. Michel 

Foucault, em seu curso ―Segurança, Território e População‖
21

 define essa prática de pensar-se 

como governando sobre uma população (e não só ou não principalmente sobre um território) 

como pastorado. Segundo ele, essa prática não viria da Antiguidade Greco-Romano, grande 

inspiradora política do Ocidente, mas das religiões do Oriente Médio, tendo sido trazida para 

o Ocidente e se institucionalizado pela Igreja. No entanto, até o século XVIII esse poder 

pastoral permaneceu distinto do poder político, até mesmo quando fossem exercidos pelas 

mesmas pessoas. ―O soberano ocidental é César, não é Cristo. O pastor ocidental não é Cesar, 

mas Cristo‖
22

. É somente a modernidade que conseguirá juntar pastorado e política 

institucional, criando o que Foucault chama de governamentalidade. É somente nessa 

perspectiva de governo que faz sentido pensar no Estado pretendendo educar sua população. 

 A partir daí, o Estado pretende se impor principalmente sobre a família e a Igreja (e 

em parte sobre corporações de ofício) na formação dos indivíduos. Na necessidade de 

legitimar, e principalmente, de ter os instrumentos para pode exercer seu poder, o Estado 

precisa gerar indivíduos a ele obedientes e que sirvam aos seus propósitos da maneira mais 

eficiente. Cabe notar que, apesar da escolarização ser típica dos regimes republicanos (com 

enorme destaque para a 3ª república francesa e seu projeto de escola obrigatória e laica
23

), ela 

não se dá exatamente dentro de uma concepção moderna de cidadania. Os bons e leais 

republicanos que a escola pretende formar se parecem em muitos sentidos mais a súditos do 

que a cidadãos. A instrução surge em muitos momentos inclusive como um pré-requisito para 

o exercício pleno da cidadania (sendo o exemplo mais explícito a proibição do voto aos 

analfabetos). 

 No sentido de compreender os propósitos inseridos no surgimento da escola moderna, 

uma referência de grande interesse é novamente Michel Foucault. Em Vigiar e Punir
24

, 

Foucault estuda a genealogia da prisão moderna (não por acaso também a partir de finais do 

século XVIII). Contudo, ao realizar tal operação, ele não está de fato somente interessado na 

prisão em si como estrutura física isolada, mas naquilo que ele chama de disciplinas. Estas, 

por sua vez, não surgem na própria prisão. A fórmula geral que pretende tornar os indivíduos 

dóceis e úteis é que criou a instituição prisão, vindo de fora do aparelho judiciário, ―quando se 

elabora, por todo o corpo social, os processos para repartir os indivíduos, fixá-los e distribuí-

                                                      
20
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los espacialmente, classificá-los, tirar deles o máximo de forçar, trinar seus corpos, codificar 

seu comportamento‖
25

. A proveniência (para utilizar os termos que Foucault usa na sua leitura 

de Nietzsche
26

) da prisão está, portanto nessa formula que irá colonizar o sistema penal, 

presente também em outras instituições, como os monastérios, os quartéis e as escolas. 

 Isso não significa que o poder disciplinar tenha como principal eixo de ação a 

imposição de limites. A utilização anterior desses mecanismos até poderia ter essa função. 

 

Originalmente cabia-lhes principalmente neutralizar os perigos, fixar as populações 

inúteis ou agitadas, evitar os inconvenientes de reuniões muito numerosas; agora se 

lhes atribui (pois se tornaram capazes disso) o papel positivo de aumentar a utilidade 

possível dos indivíduos
27

.  

 

 A partir de então, pelo contrário, as forças não devem ser limitadas, mas sim 

canalizadas para uma utilização determinada (não pelo próprio sujeito). Assim não seria 

correto concluir, a partir da leitura de Foucault, que a escola surge essencialmente para 

cercear o indivíduo, mas mais para otimizar sua utilização 

 

Quando no século XVII se desenvolveram as escolas de província ou as escolas 

cristãs elementares, as justificações dadas eram principalmente negativas: os pobres, 

não tendo recursos para educar os filhos, deixavam-no ‗na ignorância de suas 

obrigações, entregues ao simples cuidado de viver; e tendo eles mesmos sido mal 

educados, não podem comunicar uma boa educação que jamais tiveram‘; o que 

acarreta três inconvenientes ponderáveis: a ignorância de Deus, a preguiça (como 

todo o seu cortejo de bebedeira, de impureza, de furtos, de banditismo) e a formação 

dessas tropas de mendigos, sempre prontos a provocar desordens públicas e ‗que só 

servem para esgotar os fundos do Hôtel-Dieu‘. Mas, no começo da Revolução, a 

finalidade prescrita ao ensino primário será, entre outras coisas, ‗fortificar‘, 

‗desenvolver o corpo‘, dispor a criança ‗para qualquer trabalho mecânico no futuro‘, 

dar-lhe ‗uma capacidade de visão rápida e global, uma mão firme, hábitos rápidos‘. 

As disciplinas funcionam cada vez mais como técnicas que fabricam indivíduos 

úteis.
28

 

 

 Esse processo é substancialmente diferente da noção de contrato social. Neste a lei 

serve para a imposição de limites, dentro dos quais, entretanto, o poder não interfere nas 

atividades dos sujeitos. A disciplina, contudo, se insere em outro paradigma, o da norma. O 

mesmo princípio pode ser observado naquilo que Foucault chama de biopolítica. Enquanto a 

disciplina age sobre os indivíduos a biopolítica busca o gerenciamento de uma população
29

. 

Em ambos os casos, entretanto, trata-se de um sistema de normalização e não de limitação. 

Por isso, ele não se concentra em punir aqueles que escapam aos limites, mas gerencia as 

                                                      
25
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vidas mesmo dentro dos limites do contrato social. A questão central deixa de ser assim os 

limites para ser os padrões. ―Em uma palavra, ela normaliza‖
30

. 

 Finalmente, esse processo de normalização gera um saber (pedagogia) a ele 

relacionado, um campo de verdade que ao mesmo tempo parte dessas práticas e lhe confere 

legitimidade, pois ―não há relação de poder sem constituição correlata de um campo de saber, 

nem saber que não suponha e não constitua ao mesmo tempo relações de poder‖
31

.  

 Assim, podemos começar a pensar a escola não surgindo dentro de uma escala 

evolutiva da civilização (tampouco é uma decadência), nem como um acordo interno da 

sociedade procurando uma melhor convivência, mas como fruto de relações de poder.  

 Portanto, quando a escola moderna se forma na passagem do século XVIII para o XIX, 

ela não surge ligada a ideia de cidadania, mas a normalização e a otimização da utilização dos 

sujeitos de maneira mais eficiente. O Estado precisava tirar o monopólio da instrução da 

família e Igreja para moldar sujeitos dóceis ao seu interesse.  

 Mesmo partindo de outro paradigma teórico (weberiano), Vincent, Lahire e Thin 

também afirmam que a escola não surge a serviço da transmissão de saberes (função que 

outras instituições poderiam cumprir – e já o faziam), mas à obediência à ―regras 

impessoais‖
32

. 

 É importante destacar que, mesmo adotando o olhar de Foucault para o surgimento da 

escola, não significa que essa instituição não possa ser ressignificada. O próprio Foucault 

rejeita a ideia de conceitos estanques, rígidos e fieis às suas origens imaginadas
33

. Cynthia 

Veiga
34

 considera, fundamentada em Norbert Elias, que a escola não é um espaço somente de 

sujeição. Sem para tal eliminar as tensões e hierarquias internas, ela defende que a escola 

também pode ser vista como espaços de interdependência e não simples subjugação. Na 

mesma direção aponta Thais Fonseca quando afirma ―incluir a educação no elenco de 

mecanismos de difusão, de emissão dos imaginários, sem que isso signifique pensá-los na 

perspectiva da inculcação mecânica de valores.‖
35

 

 É por isso que é possível surgirem propostas completamente diferentes da educação 

normalizadora, como, por exemplo, as ideias dos brasileiros Anísio Teixeira e ainda mais 

radicalmente de Paulo Freire. Ao final da década de 1960, não em plena divergência com a 
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normalização mas com objetivos distintos, surgiria ainda a Teoria do Capital Humano, que 

será melhor abordada mais adiante e preconiza a educação como um investimento para o 

desenvolvimento econômico, priorizando um ensino tecnicista, profissionalizante e ditado 

pelo mercado de trabalho. A família como instituição também nem sempre aceitará que o 

Estado lhe retire o monopólio da educação de seus filhos. Assim, a família, a concepção mais 

disciplinadora e moralizante da educação, uma educação mais libertadora e a Teoria do 

Capital Humano disputam entre si a direção da educação, prevalecendo ora uns ou outros, 

sem com isso afirmar necessariamente um monopólio. 

 Ainda assim, essa reflexão procura destacar que a educação não surge, em si, atrelada 

a noção de cidadania (e neste caso teria sido deturpada pela ditadura civil-militar). Sua 

concepção já é ligada a normalização dos sujeitos. O que o regime ditatorial fará está mais 

próximo de combater uma ressiginificação da educação, em prol dessa concepção anterior. 

 Dessa forma começa a se formar, a partir de fins do século XVIII e principalmente no 

século XIX, o que Dominique Julia
36

 chama de Cultura Escolar, sistema que ele entende 

abranger mais do que as relações formais da escola (não somente a sala de aula, mas também 

os espaços sociais) e também mais além da própria escola, incluindo o meio a sua volta e os 

discursos a seu respeito. Três elementos essenciais para se falar de Cultura Escolar, de acordo 

com ele, começam a se formar a partir do final do século XVIII: espaço específico, graduação 

em níveis (elementar, secundário, superior, etc) e corpo profissional específico. 

 Esse conceito de Cultura Escolar será importante para a análise que faremos. 

Abrangendo essa cultura para além do próprio espaço físico da escola podemos considerar 

parte dela, no caso que será aqui trabalhado, os discursos que o Estado transmitia sobre a 

prática profissional de professores e professoras para os mesmos. Até por não se limitar aos 

muros da escola, essa Cultura Escolar não está isolada do seu meio. 

 

esta cultura escolar não pode ser estudada sem a análise precisa das relações 

conflituosas ou pacíficas que ela mantém, a cada período de sua história, com o 

conjunto das culturas que lhe são contemporâneas: cultura religiosa, cultura política 

ou cultura popular. Para ser breve, poder-se-ia descrever a cultura escolar como um 

conjunto de normas que definem conhecimentos a ensinar e condutas a inculcar, e 

um conjunto de práticas que permitem  transmissão desses conhecimentos e a 

incorporação desses comportamentos 
37

  

 

 Entretanto, é preciso também destacar que essa cultura interage com um meio maior, 

mas não é por ele determinada. Assim, a escola não se constitui como mero reflexo de outras 

relações sociais (não é uma superestrutura determinada por uma infraestrutura), mas constitui-

                                                      
36

 JULIA, op. cit. 
37

 Ibid., p. 10 



19 

 

se ela própria em uma relação em contato e mútua influência com as demais, como defende 

Cynthia Veiga: 

 

Tratar a escola como um capítulo da história dos regimes políticos foi o que 

dominou a historiografia da educação por um bom tempo, numa perspectiva de 

entendimento da educação como reflexo ou consequência da ação deste ou daquele 

governante, ou regime político, excluindo-se as possibilidades de entendimento da 

educação como prática social e cultural que articula a outras diferentes práticas.
38

 

 

1.2 A escola brasileira 

 

 Para a quase totalidade dos estudiosos do tema, a educação formal nas terras que 

viriam a ser o Brasil tem seu início com a chegada dos jesuítas em meados do século XVI. 

Isso não significa afirmar a ausência de processos educativos entre os povos indígenas antes 

da colonização europeia. A educação, contudo, como já visto, não implica na existência de 

uma pedagogia como campo de saber e de escolas como instituição. 

 

As ideias educacionais [dos povos indígenas] coincidiam, portanto, com a própria 

prática educativa, não havendo lugar para a mediação das ideias pedagógicas que 

supõem a necessidade de elaborar em pensamento as formas de intervenção na 

prática educativa. Nessas condições havia, pois, educação, mas não havia pedagogia, 

ao menos no sentido em que tal expressão está sendo utilizada no presente trabalho
39

 

 

No período colonial, a coroa portuguesa pouco atuava no campo da educação, 

deixando essa tarefa para os jesuítas. A educação praticada por estes na colônia concentrava-

se principalmente na ―sujeição dos gentios, sua conversão à religião católica e sua 

conformação disciplinar, moral e intelectual à nova situação [...] a sujeição dos índios precede 

a conversão, sendo condição necessária de sua eficácia‖
40

. Apesar da subvenção da Coroa, a 

educação comandada pelos jesuítas não operava exatamente sob ordens estatais, com o 

governo também não demonstrando nenhum grande interesse por essa área. 

Fonseca
41

 destaca que o governo pombalino, já no século XVIII, foi o primeiro a 

preocupar-se com um projeto educacional – até por ter expulso os jesuítas e ter de assumir seu 

lugar na educação - e padronização de currículos e livros, mas a capacidade de investimento 

ainda era muito pequena. A título de exemplo, verifica-se que logo após a expulsão dos 

jesuítas em 1759 deveriam ser enviados professores públicos à colônia. Em 1765, contudo, 
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sequer um professor havia chegado ao Brasil
42

. O objetivo das reformas pombalinas era 

inserir Portugal no ―século das luzes‖. No entanto, faltavam recursos para tal, e diversas 

iniciativas esbarravam em interesses conflituosos. No caso da educação, era consenso que 

para a maioria da população, bastava a instrução recebida na catequese e nos sermões – no 

caso das colônias ainda havia o temor de que a educação alimentasse ideias 

emancipacionistas. Ainda assim, é com as reformas pombalinas que surge o embrião do que 

poderíamos chamar de um sistema escolar no Brasil, se não em termos concretos, ao menos 

no campo das ideias, já que segundo Saviani, um dos objetivos centrais dessas reformas era 

―criar a escola útil aos fins do Estado em substituição àquela que servia aos interesses 

eclesiásticos‖
43

, que conforme já analisado, é uma concepção essencial da emergência da 

escola moderna, 

 Luciano Mendes de Faria Filho afirma que, passada a independência, houve no Brasil 

intensa discussão acerca da escolarização da população (inclusive sobre o lugar destinado a 

negros, índios e mulheres), mas quaisquer que fossem os projetos esbarravam novamente na 

falta de recursos, aliada a visão de que - ―para a elite brasileira, a escola para os pobres, 

mesmo em se tratando de brancos e livres, não deveria ultrapassar o aprendizado das 

primeiras letras‖
44

  

 Seguindo esses debates, foi aprovada em 1827 uma lei estabelecendo a 

obrigatoriedade de todas as cidades e vilas maiores terem escolas de primeiras letras. Porém, 

novamente, a carência de recursos dificultava a aplicação dessa lei.
45

 Além disso, apesar do 

ideal iluminista do ―derramamento das luzes‖ para os habitantes, estava claro para a elite 

governante que a população escravizada não faria parte desse processo.
46

 

 Contudo, mesmo que sua efetividade deva ser posta em dúvida, a lei reflete uma 

preocupação do Estado com a educação. Diante da instabilidade do 1º reinado ―a educação 

será pensada, no início do século XIX, como fator civilizatório capaz de garantir, mediante a 

extensão da educação moral e instrução elementar à população livre, condições de 

governabilidade‖
47

  e  ―o pensamento liberal no século XIX definia o papel da educação no 
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sentido da formação do cidadão produtivo e obediente às leis, mesmo quando impedido de 

exercer direitos políticos.‖
48

  

 Conforme destacado, a instrução básica não atingia a maior parte da população e 

mesmo os jovens das elites, que procuravam se preparar para os exames de admissão nas 

academias procuravam aulas avulsas com professores particulares
49

. Com o intuito de ao 

menos uniformizar a instrução desta elite foi aberto, em 1838 (o decreto de criação data de 

dezembro de 1837), o colégio Pedro II. Não se tratava de uma proposta de universalizar a 

instrução, pois o acesso ainda era bastante restrito, mas de configurar um colégio padrão, um 

modelo de projeto imperial para ser seguido nas províncias.  

 No que diz respeito à população de modo geral, o discurso da educação no Brasil 

apresenta uma peculiaridade em relação ao discurso europeu, que repercute para além do 

século XIX. Lá, a educação passou a ser vista como um meio de fortalecimento da nação. 

Através da escola, o Estado supostamente libertaria o povo dos atrasos e superstições de 

outras formas de instrução e lhes apresentaria a civilização. No Brasil, pairavam, na mente das 

elites, dúvidas sobre se era possível educar a população, e, que educação deveria ser esta. 

 

Neste sentido, o discurso da educação, fator universalmente constituído na 

modernidade como possibilidade de uma homogeneidade cultural, pré-requisito para 

o progresso, possuiu no Brasil uma singularidade em relação a outros países, ou seja 

foi tomado em negativo. Ao afirmar as associações entre educação e civilização, as 

elites indicavam para a existência de uma barbárie que não estava na Igreja, ou ainda 

apenas nas superstições, nos gestos e nos hábitos da população, mas antes na sua cor 

de pele, na sua origem étnico-racial. O discurso da educação no século XIX e as 

ações desenvolvidas pela elites brasileiras revelam que estas não estavam 

convencidas das condições de educabilidade do povo brasileiro. O projeto 

civilizatório idealizado naquele momento não foi revestido de um caráter 

emancipador ou de progresso, mas de uma permanente reafirmação de uma 

inferioridade imaginada 
50

 

 

 O resultado dessa noção é que a educação no Brasil oitocentista (e com manifestações 

mais a frente também) é encarada não como uma emancipação para o progresso, mas mais 

como uma forma de treinar minimamente a população nos hábitos mais civilizados, o 

principal deles, o trabalho. Até por isso, observa-se um gradual aumento na carga de 

conteúdos práticos em detrimento do ensino clássico de latim e grego.
51

 A educação não serve 

assim para que construir uma civilização, mas mais para tentar alcançá-la, em atraso. Até, por 

isso, se houve um tímido avanço na escolarização pública primária, no nível secundário, o 
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ensino público se limitava ao Colégio Pedro II, sendo o restante do mercado educacional 

dominado por iniciativas privadas sem qualquer tipo de regulamentação ou controle estatal.
52

 

 É somente nas décadas finais do século XIX e com a proclamação da República que 

uma noção de povo brasileiro, e não somente de Estado brasileiro, pôde de fato ser esboçada, 

e, portanto, tornar-se objeto de projetos educacionais – lembrando que a preocupação do 

Estado com a educação está associada justamente a este se ver como governando uma 

população e não somente um território. Apesar de uma tentativa por parte do romantismo 

brasileiro, esse pensamento somente seria de fato possível com a abolição da escravidão.
53

 

 

Com a República, à medida que se ampliava a preocupação com a questão Quem 

somos nós?, ampliava-se também a exigência da resposta a uma outra interrogação: 

Quem são os outros? As respostas formuladas a essas perguntas forma sendo 

esboçadas nos livros didáticos, nos romances e nas crônicas da época, nos jornais, 

nos relatos e nos textos de avaliação do regime republicano.
54

 

 

 É somente nesse momento que o espaço físico do ensino passa a se encontrar em algo 

semelhante ao que chamaríamos hoje de escola, ou seja, um espaço dedicado exclusivamente 

para esse fim, com turmas de diferentes níveis separadas, mas reunidas no mesmo edifício. 

Antes ―uma escola era uma classe regida por um professor, que ministrava o ensino elementar 

a um grupo de alunos em níveis ou estágios diferentes de aprendizagem. E essas escolas 

isoladas, uma vez reunidas, deram origem, ou melhor, foram substituídas pelos grupos 

escolares‖
55

, criados primeiro na reforma da instrução pública de São Paulo em 1892, 

espalhando-se ao longo desta e da década seguinte pelo restante do país. Se por um lado o 

ensino tornava-se assim mais eficiente, as barreiras entre as séries impunham um grau ainda 

maior de seletividade. ―No fundo, era uma escola mais eficiente para o objetivo de seleção e 

formação das elites. A questão da educação das massas populares ainda não se colocava‖
56

. 

 A escola da primeira república tinha, segundo Maria Lucia Hilsdorf
57

, o objetivo 

primordial de se contrapor à monarquia, portanto, de ensinar a população a olhar criticamente 

o regime monárquico e reconhecer as vantagens do regime republicano. A ideia de nação é 

refletida na educação, mas não é algo a ser construído pelo povo. Este deve se encaixar no 

modelo já elaborado. De forte conotação positivista, a cidadania era ligada a competências, 
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sendo a primeira delas a alfabetização, esta inclusive uma das condições para o exercício do 

voto. ―A frequência à escola que formaria o homem progressista, adequado aos tempos 

modernos, é que tornariam o súdito em cidadão ativo‖
58

 Até em função disso, para essa autora 

a alfabetização das massas se configurará como uma das prioridades das políticas públicas, ao 

menos no campo discursivo,  ainda que não tão bem sucedidas, haja visto que a maior parte da 

população permanecia analfabeta – e é de fato questionável se havia interesse em uma 

alfabetização em massa que traria como consequência um aumento na população com direito 

ao voto, que na transição da monarquia para a república havia aumentado de 1% para somente 

2%
59

. Para Saviani, o analfabetismo generalizado só começará a ser visto como um problema 

na década de 1920
60

. 

 Ainda assim, as reformas da década de 1890 de fato iniciaram um aumento na 

escolarização primária nas áreas urbanas. Em São Paulo, por exemplo, o crescimento nas 

matrículas no ensino elementar (primário) entre 1890 e 1920 foi seis vezes maior do que o 

aumento populacional.
61

 As tendência gerais desse sistema de ensino que se desenhava na 

passagem do século XIX pra o XX eram, segundo Hilsdorf: ser um projeto político de cima 

para baixo, ou seja, com pouco diálogo com as demandas populares, pois seu papel era 

adequar o povo a nação; o foco na alfabetização (inclusive para adultos, com escolas no 

período noturno – apesar de estas também serem frequentadas por muitas crianças); o caráter 

dualista, com um ensino ―elementar e profissional para as massas e educação científica para 

as elites ‗condutoras do processo‘‖
62

. 

 Ainda assim, a maior parte da população brasileira, que então ainda morava fora dos 

grandes centros urbanos, permanecia analfabeta. No ensino secundário a situação era de ainda 

maior abandono. Dos 6 milhões de jovens em idade para estarem nesse nível de ensino, 

somente 52 mil (menos de 1%) estavam matriculados, a maioria em instituições privadas.
63

 

 A partir da década de 1920, o Estado passa a oferecer, para o público dessa faixa 

etária, um maior número de escolas técnicas. Hilsdorf
64

 descreve que esse fenômeno, ao 

mesmo tempo em que atendia a uma demanda dos empregadores, também pretendia combater 

iniciativas populares como as escolas geridas por grupos anarquistas. 
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 É nesse momento também que surge outra influencia importante: a Escola Nova. Esse 

movimento se dizia fundamentado na técnica e na ciência (e não na política), sendo seu tripé 

fundamental a biologia, a psicologia e a sociologia
65

. Sua principal inovação foi que a partir 

do final da década de 1920, tendo como principal símbolo a reforma do ensino mineiro por 

parte de Francisco Campos (que será figura importante no regime varguista) em 1927, as 

políticas públicas voltadas à educação passaram a prestar mais atenção ao funcionamento 

interno das escolas, fundamentadas principalmente na psicologia, e não somente ao sistema 

escolar como um todo. O foco do pensamento pedagógico no conteúdo a ser transmitido passa 

a dividir espaço com teorias sobre o aprendizado, deslocando (ou ao menos dividindo) o eixo 

do pensamento pedagógico do professor pra o aluno. O marco dessa corrente pedagógica é o 

manifesto da Escola Nova, de 1932. Os principais pontos do manifesto eram: defesa da 

igualdade de oportunidades de modo que cada um pudesse educar-se até o limite de suas 

aptidões naturais, sem barreiras econômicas ou sociais; função essencialmente pública da 

educação (e não mais prioridade da família ou Igreja); escola única para todos entre 7 e 15 

anos (após a qual poderia haver divisões); laicidade; gratuidade; coeducação de meninos e 

meninas; professores com formação superior e salários iguais independente do nível de 

ensino,
66

 

 Porém, cabe salientar que a Escola Nova não era um movimento homogêneo. Em 

comum, o sentimento da necessidade da modernização da educação. A heterogeneidade é 

exposta, por exemplo, se analisada a trajetória dos três principais nomes do movimento – 

Lourenço Pinto, bem relacionado com a oligarquia paulista, Fernando de Azevedo, que teve 

importantes cargos no regime varguista, e Anísio Teixeira, extremamente crítico do 

autoritarismo.
67

 

 A apropriação do escolanovismo foi, portanto bastante confusa. Em função da forma 

como foi utilizado pelo regime varguista, Hilsdorf descreve que a Escola Nova, na sua 

contribuição ao governo Vargas tinha um projeto autoritário e centralizado em três eixos: 

higienização (da saúde), racionalização (do trabalho) e nacionalização (dos valores cívicos e 

morais) – motivada também pela forte presença de imigrantes, que, especialmente sob a ótica 

dos setores que mais tarde comporão o Estado Novo, precisavam ser abrasileirados.
68

  

 

A ação estatal no controle epidemiológico privilegiou, portanto, a escola como 

instrumento de uma política ampla, coletiva, contínua e compulsória de resguardo e 
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restabelecimento da saúde da população, o que deu resultados concretos. Além das 

questões de saúde, a necessidade de controlar a participação política das massas, por 

meio das eleições, mostrava que a escola pública era instrumento estratégico.
69

 

 

 O período do governo Vargas inaugurado em 1930 representou ao mesmo tempo uma 

continuidade de concepções anteriores com algumas inovações, tentando conciliar os ideais 

modernizantes da Escola Nova, com a oposição a esse movimento vindo principalmente da 

Igreja.  

 

Pela precedência da família em relação ao Estado, a visão católica defende o direito 

dos pais de decidir livremente sobre a educação dos filhos. Daí a contestação a 

outras duas bandeiras do movimento escolanovista, a gratuidade e a obrigatoriedade, 

entendidas como interferência indevida do Estado na educação
70

 

 

 Por um lado, o ensino continuou unificado no grau primário e separado a partir do 

secundário e a influência da Igreja Católica também aumentou, instituindo o ensino religioso 

nas escolas na constituição de 1934. Por outro lado, foi criado o Ministério de Educação e 

Saúde e a constituição também tornou o ensino primário obrigatório e fixou recursos 

orçamentários para a área (10% para a União, 20% para os estados).
71

 O nacionalismo 

também foi um aspecto de grande relevância, com destaque para o fechamento de escolas que 

ministravam aulas em outras línguas, em áreas de forte imigração estrangeira.  

 Com o Estado Novo, a partir de 1937, houve, tal qual em outras áreas, maior 

centralização das políticas educacionais, sob comando das reformas do ministro Gustavo 

Capanema. É somente então que o ensino secundário (após um primário de quatro anos) 

observa uma expansão relevante, principalmente na modalidade profissionalizante, com as 

matrículas quase dobrando entre 1937 e 1945. A separação entre um secundário acadêmico 

(com 4 anos de ginásio e 3 de colegial) para ingresso no ensino superior e outro técnico, mais 

curto, todavia, permaneceu. Também permanecia uma concepção autoritária de educação. A 

educação pretendia ―promover o desenvolvimento econômico sem modificar a ordem 

social‖
72

. Se por um lado as reformas Capanema atendiam em boa medida ao ideal católico-

conservador, a Igreja teve de admitir maior participação do Estado na educação
73

. 

 O período de 1945 até o golpe de 1964 marca a entrada em cena nas discussões acerca 

da educação, do discurso desenvolvimentista. No entanto, muitos autores também indicam 

que essas ideias demoraram para atingir o debate nas esferas oficiais de poder (no que se 

refere a educação), permanecendo ainda as controvérsias que dominavam o debate desde as 
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décadas de 1920 e 1930
74

. Em termos de linha pedagógica, entretanto, a Escola Nova parecia 

ter ganhado o debate (a Igreja já procurava conciliar os ideais, através, por exemplo, do 

método Montessori-Lubienska) – com exceção talvez do ensino religioso, que permanecia em 

disputa. O que ocorria era uma disputa em relação a quem exerceria prioritariamente o 

ensino
75

. Em linhas gerais, contrapunham-se os católicos-conservadores defendendo um 

ensino religioso e maior liberdade para as escolas não-públicas (que eram então quase todas 

confessionais) e os considerados liberais, defensores da educação públicas promovida pelo 

Estado aos moldes das reformas de Capanema – este grupo, porém, era bastante heterogêneo, 

com Saviani
76

 destacando a presença de liberal-idealistas que viam a escola como aquela que 

converte o homem em ser moral, os liberal-pragmáticos (escolanovistas) que viam na 

educação aquilo que adapta o indivíduo a realidade social em transformação e os socialistas  

que viam a educação como um fator de transformação social. Assim, Hilsdorf
77

 afirma que as 

discussões em torno da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), cujas discussões se 

alongaram por 13 anos, da proposta inicial em 1948 até a aprovação do texto final em 1961 

(Lei 4024), acabaram se concentrando no debate entre ensino público e ensino privado. As 

taxas de analfabetismo, que ainda superavam os 50% da população, pareciam ser uma 

preocupação secundária. Ao final, a LDB aprovada acabou mantendo a organização básica do 

ensino de Capanema – apesar da importante inovação de permitir o ingresso ao nível superior 

de formados em todas as modalidades do secundário -, adicionando maiores incentivos ao 

setor privado e a profissionalização das escolas públicas
78

. As experiências mais inovadoras 

não vieram do poder público, mas dos movimentos de base popular, como os Centros 

Populares de Cultura da UNE, o Movimento de Educação de Base da CNBB e o Método de 

Alfabetização de Paulo Freire
79

. 

 

A mobilização que toma vulto na primeira metade dos anos de 1960 assume outra 

significação. Em seu centro emerge a preocupação com a participação política das 

massas a partir da tomada de consciência da realidade brasileira. E a educação passa 

a ser vista como instrumento de conscientização
80

 

 

 Em nível regional, contudo, algumas iniciativas procuravam ir além do sistema 

instaurado no Estado Novo, e aí o desenvolvimentismo apresentava influencias mais 

                                                      
74

 HILSDORF, op. cit. 
75

 SAVIANI, op. cit. 
76

 Ibid. 
77

 HILSDORF, op. cit. 
78

 ABUD, Kátia Maria. O Ensino de História no Contexto da Ditadura Militar: Ajustamento e Convivência. In: 

SCHMIDT, Maria Auxiliadora; ABUD, Kátia (Orgs.). 50 anos da Ditadura Militar: capítulos sobre o Ensino 

de História no Brasil. Curitiba: W&A Editores, 2014. 
79

 HILSDORF, op. cit. 
80

 SAVIANI, op. cit., p. 317. 



27 

 

profundas. Em São Paulo, por exemplo, a necessidade de formar um mão-de-obra mais 

qualificada para o trabalho industrial aliado às demandas populares, levou a eliminação na 

prática (formalmente em 1967) da barreira seletiva entre ensino primário e secundário (que 

antes retinha cerca de 50% dos candidatos) via expansão do secundário. Também aumentaram 

consideravelmente as matrículas nas escolas primárias (mais de 30% só no período 1956-7) – 

Saviani
81

 destaca nesse processo que os dirigentes políticos do populismo, precisavam do 

apoio eleitoral das massas e sendo o voto condicionado à alfabetização, iniciaram-se 

programas em massa de alfabetização, inclusive na zona rural - mesmo que com qualidade 

muito duvidosa (para atender mais alunos, escolas chegavam a operar em 4 turnos, 

evidentemente mais curtos, além da precarização das condições de trabalho dos 

professores)
82

. Começava-se a apresentar uma educação voltada para e ditada pelo mercado 

de trabalho que, se de fato expandiu as matrículas, o fez sem condições adequadas de ensino e 

em uma concepção que desprezava uma formação cidadã dos alunos. Como será analisado 

mais adiante, esse modelo estará muito presente na ditadura civil-militar. 
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2. EDUCAÇÃO NA DITADURA CIVIL-MILITAR 

  

 Há um intenso debate acerca das formas de se referir ao regime autoritário instaurado 

com o golpe de 1964 (e também divergências em relação ao marco de seu término). 

Comumente chamada de ditadura militar, mais recentemente vem sendo questionado o caráter 

exclusivamente militar que o termo dá a entender. Para Daniel Aarão Reis, essa visão se deve 

à construção de uma memória do regime que parte do princípio de que valores democráticos 

sempre teriam feito parte da consciência nacional e o país fora ―subjugado e reprimido por um 

regime ditatorial denunciado agora como uma espécie de força estranha e externa‖
83

. Porém, 

essa noção muitas vezes ignora os setores sociais para além dos militares – especialmente os 

empresariais - que participaram do golpe, deram sustentação e participaram ativamente do 

regime. ―Assim, em vez de abrir amplo debate sobre as bases sociais da ditadura, escolheu-se 

um outro caminho, mais tranquilo e seguro, avaliado politicamente mais eficaz, o de valorizar 

versões memoriais apaziguadoras onde todos possam encontrar um lugar‖
84

. Este autor 

defende que a ditadura não foi instaurada de fora da sociedade, mas foi um fruto desta. Nos 

anos seguintes ao golpe, alguns setores civis que o apoiaram até retiraram esse suporte e 

chegaram a ter direitos políticos cassados (como o caso do político Carlos Lacerda), porém 

―os apoios civis da ditadura- ativos e conscientes- continuavam consideráveis‖
85

. Em função 

desses aspectos, opto aqui por designar o regime como uma ditadura civil-militar. 

 

2.1 Dados gerais 

 

 No início da década de 1960, ainda sob governo civil e eleito, o modelo de educação 

da reforma Capanema demonstrava sinais de esgotamento e novas reformas se mostravam 

necessárias, especialmente no que se refere ao dualismo muito questionado entre uma 

educação para a elite voltada ao ingresso no ensino superior e uma instrução 

profissionalizante para o restante
86

 (mesmo que fosse permitido o ingresso no ensino superior, 

não era um ensino voltado para isso) e nas ainda baixas taxas de escolarização e altos índices 

de analfabetismo. Apesar de ter havido uma forte expansão desde a década de 1950, no início 
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da década de 1960 a taxa de escolarização na faixa etária dos 7 aos 14 anos ainda era inferior 

à 50%
87

. O índice de crianças que iniciavam seus estudos até era maior, mas grande parte 

delas não concluiria o primário e menos ainda cursariam o então chamado ginásio.  O tão 

almejado (ao menos pelos grupos políticos no poder) desenvolvimento econômico do país 

demandava uma mão-de-obra qualificada e os baixos índices de escolarização e falta de 

qualidade desta se mostravam um obstáculo. 

 Assim diversos projetos de reformas começaram a despontar, uns de feição mais 

conservadora, outros liberais e alguns de inspiração mais esquerdista e libertária. O golpe de 

1964 mudaria o rumo deste debate (em grande medida eliminando-o) e se apropriaria de 

elementos desses projetos (mais dos dois primeiros do que do último) para construir seu 

próprio projeto de educação. Projeto este, que apesar de todas as inovações e conflitos do 

momento não pode ser considerado totalmente fora do paradigma tradicional da educação 

visto através de Foucault, como um meio de normatizar os indivíduos, torná-los dóceis diante 

do poder instituído, e capacitá-los a ser úteis a esse poder. Ainda assim, o tema era alvo de 

intensos debates, especialmente no que diz respeito à relação que a população deveria ter com 

a educação. 

 De todo modo, a educação era peça central do debate sobre a modernização do país. 

Conforme já citado, ainda antes do golpe, foi aprovada em 1961, após 13 anos de tramitação, 

a lei de diretrizes e bases da educação (LDB). A esta, o regime ditatorial viria acrescentar 

novas reformas (de acordo com seus pressupostos ideológicos), um aumento de investimentos 

(ao menos em um primeiro momento) e principalmente um incentivo a educação privada. 

Desse modo, ainda que de maneira autoritária, o regime, até para aplacar possíveis focos de 

oposição, atendia algumas das demandas da área de educação que remontavam ao período 

anterior ao golpe, especialmente em relação à expansão da estrutura de ensino, o fim do 

sistema dual e as barreiras entre os níveis primário e secundário.  

 Dessa forma, o atendimento escolar na faixa etária dos 7 aos 14 anos de fato aumentou 

de 49,3% em 1960 para 67,1% em 1970. Nos anos finais da escola e no ensino superior as 

matrículas também aumentaram (no caso do ensino superior, em grande medida em 

instituições particulares). Porém, a permanência seguia sendo um grave problema. Em 1968, 

de cada 1000 alunos matriculados no ensino primário, somente 11 continuariam até a 

conclusão do ensino superior, dado que subiu para 44 em 1971, em aumento considerável, 

mas taxa ainda baixa, ainda mais levando em conta que boa parte do abandono dava-se ainda 
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nas séries iniciais.
88

. De acordo com dados do ministério da educação, mais da metade dos 

alunos que se matriculavam na 1ª série do ensino primário em 1961 não prosseguiriam para a 

série seguinte e somente pouco mais de 15% deles se matriculariam na primeira série do 

ginásio quatro anos depois (que mais tarde seria a 5ª série do ensino fundamental).
89

, dado que 

obteve ligeira melhora nos anos seguintes, mas sem apresentar uma ruptura. 

 Considerado o período da ditadura como um todo (1964-1985), a matrícula geral 

cresceu 113,8% (média de 3,9% ao ano – em termos de comparação, o mesmo índice foi de 

2,5% ao ano no período 1985-2000). O percentual de concluintes, contudo, teve aumento bem 

mais lento. Se havia um esforço para uma maior escolarização, os recursos (tanto diretamente 

nas escolas, como na formação de professores) não eram suficientes para que tal empreitada 

fosse realizada com sucesso e com a qualidade desejada.
90

 De modo geral, o acesso ao início 

da escolarização obteve um aumento expressivo. No computo geral, contudo, especialmente, 

se considerado também o 2º grau, os resultados das políticas educacionais da ditadura, mesmo 

em termos estritamente quantitativos, ficaram aquém do esperado.  

 

―De acordo com o Censo de 1980, a população brasileira em idade escolar é de 

aproximadamente 23 milhões, da qual 7.540.451 não frequentam a escola de 1º grau, 

portanto, 1/3. Na zona rural, a situação ainda é pior. De um total de 9.229.511 

pessoas em idade escolar, quase metade não frequenta a escola. O índice de 

analfabetismo no Brasil é de 25,5%, portanto, também no terreno da universalização 

do ensino de 1º grau, os governos militares não lograram êxito.‖
91

 

 

 Dados disponíveis na própria fonte histórica aqui analisada corroboram esse insucesso. 

Em 1981, de cada 100 alunos que iniciavam a 1ª série do ensino fundamental, somente 27 

concluíam a 4ª série (antigo primário, agora 1º ciclo do ensino fundamental), e 17 chegavam 

ao final do ensino fundamental. Destes, menos da metade (8 dos 100 iniciais) chegavam a 

cursar o ensino médio. Com parcela tão reduzida de alunos no ensino médio, os poucos que lá 

chegavam geralmente ambicionavam o ensino superior e não mais a formação 

profissionalizante.
92
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2.2 As finalidades da educação e as divergências internas 

  

Havia, portanto, no início do período ditatorial, praticamente um consenso a respeito 

da necessidade de melhorar e reformar a educação brasileira – que teriam sua formalização 

nas reformas do ensino superior em 1968 e do ensino de 1º e 2º grau em 1971 - , desde 

aqueles que defendiam a educação como um direito associado a manifestação da cidadania até 

os que pretendiam uma educação formando uma população dócil, obediente a amante da 

pátria, passando por aqueles que viam na educação somente um meio de capacitação de mão-

de-obra. 

 Se convergiam sobre a necessidade de mudanças, as diferentes visões sobre o papel da 

educação na sociedade (e que de fato refletiam diferentes visões sobre a sociedade em si) 

discordavam sobre o caráter dessas reformas. 

 Poder-se-ia imaginar que tratando-se de um regime ditatorial, uma visão hegemônica 

claramente sobressairia e seria imposta. Porém, não foi este o caso da ditadura brasileira. 

Ainda que rechaçando ideias à esquerda, o que restava não era um bloco monolítico. E o 

resultado seria fruto de intensas e conturbadas negociações.  

 Denise Rollemberg e Samantha Quadrat destacam outro aspecto importante de análise: 

compreender não somente a dicotomia repressão (ou imposição) e resistência, mas também o 

consenso e o consentimento. Com a ressalva de que ―afirmar que um tirano foi amado por seu 

povo não significa concordar com a tirania, apoiar suas ideias e práticas‖
93

, os regimes 

políticos, mesmo aqueles que dispensam uma participação política formal da população, 

precisam, ao menos parcialmente, de legitimação social.  

 Esse consentimento, contudo, não está previamente dado, deve ser construído. Assim, 

os regimes políticos se utilizam de diversos mecanismos para produzir apoio. A censura e a 

propaganda são certamente parte desse processo, mas por vezes o regime também faz algumas 

concessões para poder desfrutar de apoio em questões que lhe pareçam mais importantes. Por 

isso, até mesmo algumas das reivindicações da própria categoria dos profissionais da 

educação foram atendidas. 

 Entretanto, mesmo internamente ao regime ditatorial brasileiro havia divergências 

sobre o papel da educação.  

 Selva Fonseca é uma autora que destaca que ―O papel da educação assim como as 

metas para o setor, estabelecidas pelo Estado Brasileiro a partir de 1964, estiveram 
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estritamente vinculados ao ideário de segurança nacional e de desenvolvimento econômico‖
94

. 

A autora, no entanto, não adentra a questão do surgimento de possíveis contradições entre 

esses dois ideários, o da segurança nacional e o do desenvolvimento econômico. A mesma 

autora faz análise na mesma linha da LDB de 1961, afirmando ter esta representado uma 

vitória dos empresários da educação e dos representantes oficiais da Igreja Católica, sem, 

contudo, indicar possíveis divergências entre esses setores. 

 Os setores sociais que aplicaram e apoiaram o golpe em 1964, se convergiam na 

oposição ao governo João Goulart e em não verem problemas em atitudes antidemocráticas, 

divergiam bastante entre si. Daniel Arão Reis destaca as ―forças díspares que haviam apoiado 

o golpe: liberais conservadores, conservadores arcaicos, liberais-internacionalistas, 

corporativistas-estatais, anticomunistas radicais‖
95

. Essa diversidade poderia ter inclusive um 

aspecto regional. Codato e Oliveira
96

, estudando as manifestações contra o governo João 

Goulart em março de 1964, observam diferenças se comparadas a Marcha da Família com 

Deus pela Liberdade em São Paulo, de nítido caráter conservador católico, anticomunista e 

antipopulista, com a sua equivalente em Curitiba, que adotou inclusive outro nome: ―Marcha 

a favor do Ensino Livre‖. Em Curitiba, a manifestação não estava tão focada na conjuntura 

nacional maior, mas a duas propostas polêmicas do MEC: a obrigatoriedade do livro único 

editado pelo próprio MEC, e a pretensa ―encanpação de escolas particulares‖  

 

O evento no Paraná — rebatizado para ‗Marcha a favor do Ensino Livre‘ — 

priorizou, ao contrário das principais temáticas seguidas em outras capitais (Belo 

Horizonte, Niterói, São Paulo e Rio de Janeiro), a luta pelas ‗liberdades individuais‘, 

deixando os valores tradicionais cristãos em segundo plano. [...]  esse repertório 

evidenciou, ao menos no nível do discurso, uma inclinação pelo liberalismo (político 

e econômico), ao contrário da orientação convencional para o conservantismo típico 

das camadas médias brasileiras no pós-1945 
97

 

 

 Rodrigo Patto Sá Motta, em seu trabalho sobre a relação entre a ditadura e as 

universidades brasileiras, expõe essa questão no âmbito das políticas educacionais. ―O grande 

paradoxo do regime militar – e essa afirmação não vale apenas para o sistema universitário – 

residiu no fato de expressar, a um só tempo, impulsos conservadores e modernizantes que por 

vezes geraram ações contraditórias.‖
98

. Há portanto um dissenso em relação às reais intenções 

da ditadura para a educação – e talvez não houvesse de fato um único plano. Por isso Luiz 
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Antonio Cunha prefere falar em ―políticas educacionais na ditadura‖
99

 do que uma política da 

ditadura. Para ele, ―vários grupos de interesse procuraram, com sucesso variado, influenciar o 

Ministério da Educação, inclusive pelo recurso a alianças na alta oficialidade‖
100

. Motta
101

, 

referindo-se especificamente ao ensino superior também afirma que se de fato a educação 

privada cresceu muito (corroborando o argumento de que o propósito do Estado era 

desobrigar-se dos gastos educacionais e favorecer a iniciativa privada), os investimentos na 

educação pública superior também aumentaram. Desde que articulado aos seus pressupostos, 

a ditadura tinha interesse no desenvolvimento do sistema educacional. 

 Podemos evidenciar a partir disso ao menos duas concepções claras e diferentes de 

educação internas ao regime civil-militar – o que não significa que fossem necessariamente 

antagônicas. Em comum a admissão da necessidade de inserir maior parcela da população, 

por mais tempo e eficiência no sistema educacional, e a oposição e combate ao que entendiam 

como uma educação ligada às esquerdas, ou seja, uma concepção de educação voltada à 

construção de uma cidadania ativa, com consciência crítica, social e política e mais autonomia 

para os alunos e futuros cidadãos. Divergiam, porém, em relação a outros temas. E, ao 

contrário de outros casos, a ditadura brasileira não optou claramente por uma opção, mas 

procurou conciliá-las, negociando uma com a outra, prevalecendo ora uma, ora outra, com 

resultados que por vezes evidenciavam a contradição. 

 

O Estado construído após o golpe de 1964 representou tentativa de conciliar 

demandas opostas, já que o caráter heterogêneo de sua base de apoio gerou pressões 

em direções contrárias. Em lugar de fazer escolha clara e irrestrita por alguma das 

opções – como, por exemplo, fez a ditadura chilena em favor de programa 

econômico liberal -, os dirigentes brasileiros preferiram atender a projetos diferentes 

e estabelecer compromissos 
102

  

 

 A primeira dessas concepções, poderíamos chamar de educação patriótico-

conservadora, era defendida pelos setores mais conservadores da sociedade e do regime, 

ligados geralmente à parte dos militares e aos setores mais conservadores da Igreja Católica. 

Para esses setores, o papel da educação era formar pessoas inseridas em uma moral cristã (ou 

certa moral cristã), patriotas, leais ao país e obedientes ao regime. A ênfase dessa concepção 

estava no âmbito da moral, sendo talvez o maior símbolo disso a introdução como disciplinas 

obrigatórias da grade curricular nas escolas brasileiras de Educação Moral e Cívica (EMC) e 

Organização Social e Política brasileira (OSPB). No âmbito universitário, destaca-se a criação 

                                                      
99

 CUNHA, Luiz Antonio. O Legado da Ditadura para a Educação Brasileira. Educação e Sociedade. v. 35, n. 

127, 2014, pp. 357-377. 
100

 Ibid., p. 360. 
101

 MOTTA, op. cit. 
102

 Ibid., p. 15. 



34 

 

do projeto Rondon, projeto integrado por universitários sob supervisão de militares para 

prestar assistência social a populações carentes – o projeto, contudo, também tinha um claro 

caráter de promover a integração nacional e o sentimento patriótico. 

 A segunda concepção é o que poderíamos chamar de uma educação tecnicista. 

Defendida mais por setores civis da ditadura, o empresariado e liberais que apoiaram o golpe, 

mas também por parte dos militares – afinal desde a guerra do Paraguai e o movimento 

republicano os militares brasileiros valorizavam e se viam como detentores de um saber 

técnico (no final do século XIX em oposição aos bacharéis da burocracia estatal do Império), 

e por isso também mais aptos a governar
103

 - preconizava uma educação supostamente 

despolitizada e voltada essencialmente para qualificar mão-de-obra para o mercado de 

trabalho, fundamentada em grande medida na Teoria do Capital Humano (TCH). ―Com base 

no pressuposto da neutralidade científica e inspirada nos princípios de racionalidade, 

eficiência e produtividade, a pedagogia tecnicista advoga a reordenação do processo 

educativo de maneira que o torne objetivo e operacional‖
104

. De acordo com essa concepção, 

que será melhor analisada mais adiante, trazida dos EUA a partir da segunda metade da 

década de 1960, o desenvolvimento econômico não seria alcançado pela mera disponibilidade 

de mão-de-obra, mas dependeria também da qualificação destes trabalhadores. Conteúdos 

voltados para formação da cidadania e senso crítico deveriam ser relegados a um segundo 

plano não somente pelo seu potencial subversivo (que seria o argumento essencial da 

educação patriótica), mas por não contribuírem para a capacitação técnica de futuros 

trabalhadores. Por isso uma de suas demandas era o desprestígio das áreas de humanidades e 

em certa medida até das chamadas ―ciências puras‖
105

 em prol de uma formação mais técnica 

e tecnológica. De fato, também os defensores da educação patriótico-conservadora viam no 

trabalho uma forma de moralizar a sociedade (cabe lembrar a discussão anterior com base em 

Foucault, em que também nas prisões o trabalho adquiria esse caráter moralizante), porém 

este grupo sentia a necessidade de complementar essa formação com uma carga de conteúdos 

diretamente relacionados às questões morais (como a EMC), enquanto a educação tecnicista 

não via tamanha necessidade nisso, quando não a considerava uma perda de tempo e recursos. 

Ainda para esse segundo grupo não haveria problema algum (seria até preferível) que essa 

educação (que de fato é muito mais uma instrução) fosse gerida pela iniciativa privada. Dava-

se ―ênfase ao ensino técnico, em detrimento da tradição humanista, e privilegiava-se o 
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desenvolvimento tecnológico, em prejuízo da pesquisa voltada para a ciência pura. Para essa 

vertente, as universidades não precisavam ser públicas e tampouco gratuitas.‖
106

 

 De modo geral, a concepção tecnicista de educação se centrava na perspectiva 

econômica, enquanto a educação patriótica preconizava a política e a cultura. Ambas as visões 

viam na educação um meio de formar indivíduos uteis à sociedade, porém devido a 

idealizações diferentes de sociedade, divergiam no que maximizaria essa utilidade. De acordo 

com Motta, referindo-se ao ensino superior 

 

―a modernização conservadora implicou: racionalização de recursos, busca de 

eficiência, expansão de vagas, reforço da iniciativa privada, organização da carreira 

docente,criação de departamentos em substituição ao sistema de cátedras, fomento à 

pesquisa e á pós-graduação. [...] No eixo conservador, o regime militar combateu e 

censurou as ideias de esquerda e tudo o mais que achasse perigoso e desviante – e, 

naturalmente, os defensores dessas ideias; controlou e subjugou o movimento 

estudantil; criou as ASIs para vigiar a comunidade universitária; censurou a 

pesquisa, assim como a publicação e circulação de livros; e tentou incutir valores 

tradicionais por meio de técnicas de propaganda, da criação de disciplinas dedicadas 

ao ensino de moral e civismo e de iniciativas como o Projeto Rondon.‖
107

  

 

A análise que será feita a respeito da revista Educação procurará investigar as relações 

entre essas duas vertentes e se alguma das duas predomina. 

 

2.3 As Reformas 

 

 Em termos legais, os grandes símbolos das mudanças propostas pela ditadura foram as 

reformas do ensino superior e mais tarde do 1º e 2º grau. Abordarei brevemente a primeira e 

com um pouco mais de detalhes a segunda, já que esta pesquisa se concentra mais no ensino 

de 1º e 2º grau. 

 Em 1968 foi anunciada a lei 5540/68, que reformulou o ensino superior. Entre suas 

principais medidas, de acordo com Motta
108

, esteve a extinção das cátedras, a estruturação das 

universidades em departamentos, o aumento do poder do governo na escolha dos reitores, 

diminuição na participação dos estudantes nos órgão colegiados e o incentivo à pesquisa e 

pós-graduação. O desafio do regime ditatorial consistia em, ao mesmo tempo expandir as 

universidades, tanto no que diz respeito a vagas como nas pesquisas, em ambos os casos 

especialmente nas áreas mais ligadas à tecnologia, e conter o ímpeto de oposição ao regime 

entre professores universitários e principalmente entre os estudantes – que constituíam um dos 

grandes focos de oposição ao regime. A solução encontrada pelo governo foi um misto de 
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repressão com concessões. Por um lado, a nova estrutura universitária era mais autoritária e 

com maior poder de intervenção do governo central (em detrimento principalmente da 

participação estudantil, frequentemente não somente reduzida mas criminalizada), professores 

dissidentes eram aposentados compulsoriamente ou perseguidos e o movimento estudantil 

controlado ou criminalizado e seus líderes expulsos das universidades ou perseguidos, presos, 

torturados e até mortos. Se destaca nesse sentido o decreto-lei 477 de 1969, uma das 

decorrências do AI-5 do ano anterior
109

, que proibia qualquer tipo de manifestação política 

nas instituições de ensino. Por outro lado, Motta
110

 também destaca que a reforma também 

atendia parte das demandas da comunidade universitária, como a expansão (ainda que menor 

do que desejada) de vagas e o fim da cátedra. O governo também recuara, sob pressão e 

temendo que levasse à intensa mobilização opositora, de medidas propostas que 

desagradavam muito em especial os estudantes, como a cobrança de mensalidades nas 

universidades públicas. Mais uma vez, eram feitas algumas concessões para aplacar os ânimos 

e gerar menos oposição às ações repressivas. ―Assim, a reforma afinal realizada pelo regime 

militar foi o efeito paradoxal de pressões contrárias, de liberais, conservadores, militares, 

religiosos, intelectuais‖
111

 

 A reforma do ensino de 1º e 2º grau foi promulgada três anos depois na lei 5692/71
112

. 

A essa lei se acrescentaram pareceres e resoluções do conselho federal de educação 

especificando pontos da lei. De acordo com Telma Valério, que concentra seus estudos no 

caso paranaense,  

 

nota-se que desde 1950 a educação, nos discursos dos governos paranaenses, já 

representava a elevação do coeficiente econômico, a industrialização do país e do 

estado do Paraná. Para tanto, fazia-se necessário investir na educação da população 

[...] a concepção de educação trazida pela lei 5.692/71 também correspondeu à 

demanda interna da população brasileira 
113

. 

  

 Novamente, portanto, a ditadura procurava conciliar concessões à demandas anteriores 

com imposição de valores próprios. 

 De acordo com essa lei e os pareceres e resoluções que a seguiram, o antigo curso 

primário e o antigo ginásio foram unificados e se tornaram o 1º grau, com duração de oito 

anos (mas mantendo uma separação das quatro séries iniciais da segunda metade com relação, 
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por exemplo, à formação dos professores, que deveriam ter 2º grau com habilitação específica 

para ministrar aulas nos primeiros quatro anos e licenciatura na matéria específica para os 

outros quatro). Esses oito anos escolares também passaram a ser obrigatórios, expandindo a 

duração do ensino obrigatório (antes eram só quatro) - porém em algumas localidades como 

Rio de Janeiro e São Paulo, essa mudança já estava em curso por determinações estaduais
114

. 

Já o 2º grau, de três ou quatro anos de duração, não teria mais separação entre habilitação 

profissionalizante e outra voltada para a entrada no ensino superior. O término do 2º grau 

permitiria ao estudante candidatar-se ao ensino superior, mas o ensino em si seria 

profissionalizante (podendo essas habilitações ser realizadas em cooperação com empresas 

privadas). Considerando não ser o ensino superior o destino da grande maioria dos formados 

no 2º grau (e nem sendo de interesse do governo que fosse, mesmo com a expansão do ensino 

superior) – para Palma Filho essa medida visava inclusive frear a demanda crescente pelo 

ingresso no ensino superior
115

 -, o aluno deveria sair da escola já preparado para exercer um 

ofício no mercado de trabalho. De acordo com a lógica do Teoria do Capital Humano, 

otimizava-se assim os investimentos públicos, agregando capital humano aos estudantes ao 

mesmo tempo em que cursavam o ensino básico. ―Dessa forma, todos teriam uma única 

trajetória de formação, a eminentemente técnica, que, supostamente, daria condições iguais de 

trabalho a todos.‖
116

  

 

Um aspecto de destaque é a sondagem de aptidões iniciada na 6a série do 1º grau. 

Esse processo se dava no 1o. grau, momento em que o orientador escolar 

investigava e inquiria seus alunos acerca de suas prováveis escolhas profissionais. 

Conforme o educando apontasse suas preferências e habilidades, seria encaminhado 

para o curso técnico mais adequado ao seu perfil. 
117

  

 

 A falta de recursos públicos e de interesse no caso das escolas de elite, contudo, fazia 

com que o 2º grau profissionalizante não atendesse o objetivo esperado e, evidentemente, as 

condições não fossem iguais para todos. De acordo com Rezende Pinto
118

, as escolas 

particulares, voltadas para o público com condições de pagar por elas e com um ensino 

essencialmente de preparo para o ingresso no ensino superior criaram cursos 

profissionalizantes ―faz-de-conta‖
119

. ―Já as escolas públicas, que antes ofereciam ensino 
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propedêutico, em um momento em que os gastos [por aluno] com ensino atingiam os 

patamares mais baixos dos últimos 50 anos, partiram para o oferecimento de habilitações de 

baixo custo‖
120

, como o Normal e Secretariado, e não necessariamente as habilitações mais 

demandadas seja pelo mercado de trabalho, seja pelos estudantes. Além disso, não havia 

suficientes professores preparados para ministrar as matérias técnicas
121

.  

 

―Na prática, os grandes prejudicados foram os estudantes das escolas públicas de 2º 

Grau que passaram a frequentar cursos desprovidos de conteúdos de educação geral 

que, aliás, continuavam a ser cobrados nos vestibulares. De fato, eram arremedos de 

cursos técnicos, ou seja, não estavam preparados nem para o acesso ao ensino 

superior e nem para o mercado de trabalho.‖
122

 

 

  Soma-se a isso o fato de que grande parte dos alunos sequer ingressava no 2º grau. O 

grau compulsoriamente profissionalizante seria revogado em 1982. 

 Uma das decorrências mais conhecidas da lei (ainda que não explicitada em seu texto, 

mas regulamentada nos projetos de aplicação desta) é a junção de História e Geografia em 

Estudos Sociais ao longo de todo o 1º grau, determinada no parecer 853/71
123

 do Conselho 

Federal de Educação (CFE). De acordo com o parecer, o ensino escolar deveria se dividir em 

três áreas básicas: Comunicação e Expressão, Ciências, e Estudos Sociais. Os componentes 

básicos dos Estudos Sociais são ―a Geografia e a História, focalizando-se na primeira a Terra 

e os fenômenos naturais referidos à experiência humana e, na segunda, o desenrolar dessa 

experiência através dos tempos‖
124

. A esses dois eixos se juntaria a Organização Social e 

Política do Brasil (OSPB) - a Educação Moral e Cívica deveria transpassar todos os âmbitos 

da escola -, enquanto Sociologia e Filosofia deixavam de ser componentes regulares. Apesar 

do parecer não ser muito claro a esse respeito (o que abriu margem para que fosse 

interpretado diferentemente em algumas escolas), indicava-se que, no 1º grau, História e 

Geografia deveriam ser ministradas juntas como Estudos Sociais (Matemática e Ciências, 

contudo, poderiam se separar dentro da área de Ciências), separando-se somente no 2º grau 

(em que teriam carga horária reduzida devido ao foco profissionalizante desse grau de ensino 

e seriam inacessíveis aos muitos estudantes que não frequentariam o 2º grau).   

 Além disso, o parecer define objetivos básicos para cada uma dessas áreas. As 

matérias envolvidas em Estudos Sociais geralmente são aquelas que mais têm potencial de 

desenvolver um senso crítico e de transformação da realidade. Porém, no parecer, o objetivo 

                                                      
120

 Ibid., p. 51 
121

 PALMA FILHO, op. cit. 
122

 Ibid., p. 18. 
123

 BRASIL. Parecer n. 853/71, de 12 de novembro de 1971, do CFE. Núcleo-comum para os currículos do 

ensino de 1º e 2º graus. A doutrina do currículo na Lei 5692. In: Documenta n. 132, Rio de Janeiro, nov. 1971.  
124

 Ibid., p. 179. 



39 

 

dos Estudos Sociais é ―‘o ajustamento crescente do educando no meio cada vez mais amplo e 

complexo, em que não deve apenas viver como conviver‘, sem deixar de atribuir a devida 

‗ênfase ao conhecimento do Brasil na perspectiva atual do seu desenvolvimento‘‖
125

. Fica 

evidente dessa forma a visão de que o povo deve se adaptar ao país desenvolvido e não 

promover o desenvolvimento ele próprio. 

 Essa medida é frequentemente apontada como um meio de enfraquecer o estudo das 

humanidades, pois reduzia sua carga horária (que era menor do que as que havia para história 

e geografia somadas antes) e colocava profissionais despreparados para ministrar as aulas (ou 

eram formados em uma das disciplinas, sem habilitação para a outra, ou então formados em 

licenciatura curta – que será abordada mais adiante - em Estudos sociais, que fornecia uma 

formação generalista e pouco aprofundada). 

 Lia Zanotta
126

 destaca que as décadas de 1960 e 1970 verificaram um crescimento nas 

taxas de matrícula, especialmente nas séries iniciais, mas no agora chamado ensino 

fundamental de modo geral houve significativa expansão, ainda que em parte devido à rede 

particular. O acesso ao segundo grau, entretanto, continuou muito restrito, denotando mais um 

fracasso da reforma, afinal retirou-se o caráter profissionalizante do antigo ginásio (agora a 

segunda metade do ensino fundamental), passando-o totalmente para o 2º grau – o que 

somente faz sentido supondo que a maioria dos estudantes frequente esta última etapa.  

 Duas das principais marcas da ditadura no ensino básico, porém, foram instituídas 

antes da lei 5692/71.  

 A primeira delas foi instituição da disciplina de Educação Moral e Cívica como 

disciplina obrigatória em todos os níveis de ensino pelo decreto-lei 869/69
127

 (a matéria já era 

ministrada em escolas antes, porém não com a regulamentação e obrigatoriedade vinda do 

governo federal). Os professores dessa disciplina eram especialmente monitorados e deveriam 

comprovar não terem antecedentes criminais
128

 (o que, neste caso, inclui a chamada 

subversão). De acordo com o artigo 2º do decreto 68065 de janeiro de 1971, que regulamenta 

a lei 869/69, o objetivo da disciplina seria a ―formação do caráter do brasileiro e ao seu 

preparo para o perfeito exercício da cidadania democrática, com o fortalecimento dos valores 

morais da nacionalidade‖
129

. O artigo 3º do decreto entra em mais detalhes acerca da 

finalidade dessa disciplina 
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 Art. 3º. A Educação Moral e Cívica apoiando-se nas tradições nacionais como 

finalidade:  

 

 
a) 

a defesa do princípio democrático, através da preservação do espírito 

religioso, da dignidade da pessoa humana e do amor à liberdade com 

responsabilidade, sob a inspiração de Deus; 

 
b) 

a preservação, o fortalecimento e a projeção dos valores espirituais e éticos 

da nacionalidade; 

 
c) 

o fortalecimento da unidade nacional e do sentimento de solidariedade 

humana; 

 
d) 

o culto à Pátria, aos seus símbolos, tradições, instituições e aos grandes 

vultos de sua história; 

 
e) 

o aprimoramento do caráter, com apoio na moral, na dedicação à família e à 

comunidade; 

 
f) 

a compreensão dos direitos e de deveres dos brasileiros e o reconhecimento 

da organização socio-político econômica do País; 

 
g) 

o preparo do cidadão para o exercício das atividades cívicas, com 

fundamento na moral, no patriotismo e na ação construtiva, visando ao bem 

comum; 

 
h) 

o culto da obediência à Lei da fidelidade ao trabalho e da integração na 

comunidade. 

 

     Parágrafo Único. As bases filosóficas, de que trata este artigo, deverão motivar:  

 

 
a) 

a ação nas respectivas disciplinas, de todos os titulares do magistério 

nacional, público ou privado tendo em vista a formação da consciência 

cívica do aluno; 

 
b) 

a prática educativa da moral e do civismo nos estabelecimentos de ensino, 

através de todas as atividades escolares, inclusive quanto ao 

desenvolvimento de hábitos democráticos, movimentos de juventude, 

estudos de problemas brasileiros, atos cívicos, promoções extraclasse e 

orientação dos pais.
130

 

 

 A obrigatoriedade da Educação Moral e Cívica denota claramente uma vitória dos 

setores mais conservadores do regime, adeptos do que antes denominamos educação 

patriótico-conservadora. Motta
131

 destaca que entre os defensores dessa lei encontravam-se 

inclusive (ex)-integralistas. As ideias que geraram a Educação Moral e Cívica se 

desenvolveram principalmente na Escola Superior de Guerra, mas a ideia de regeneração da 

sociedade era inclusive anterior e muito presente em dois agentes fundamentais do golpe: as 

instituições militares (que ainda carregavam muitos elementos do positivismo, muito forte 

entre os militares desde o final do século XIX) e o conservadorismo católico. ―A regeneração 

da sociedade passava, então, para ambos os protagonistas do pensamento político 

conservador, por uma educação pautada pela busca do bem comum, mediante o altruísmo, 

para os positivistas; e a caridade, para os católicos.‖
132
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 Por outro lado, a Educação Moral e Cívica não entusiasmava todos os apoiadores da 

ditadura. Significava um privilégio de uma educação mais moralizante (e não da educação 

tecnicista) - apesar do argumento de que ―o ‗saneamento moral da sociedade‘ constituiria uma 

condição indispensável para o desenvolvimento‖
133

 -, aumento no poder dos setores da 

extrema direita e expunha o governo a denúncias de ―fascistização‖
134

, o que incomodava as 

facções de dentro do regime para as quais manter a aparência de um Estado de Direito (ainda 

que claramente não o fosse) era importante. Os setores mais conservadores não 

necessariamente se opunham às teses tecnicistas, afinal o trabalho também constituía uma 

forma de regeneração moral, mas o grupo adepto da educação tecnicista via em iniciativas 

como a Educação Moral e Cívica um extremismo desnecessário que poderia questionar o 

regime e uma perda de tempo e recursos. 

 

Os objetivos representam uma mescla dos valores defendidos pelos diferentes 

grupos que sustentavam o regime militar. Notam-se no texto laivos de 

republicanismo autoritário, patriotismo conservador, catolicismo tradicional, 

portanto, elementos próximos da tradição integralista, mas também paga-se tributo, 

ao menos formal, a valores caros aos setores liberais, como a menção a ―princípio 

democrático‖ e ―amor à liberdade‖. Entretanto, ―democracia‖ está conectada ao 

―espírito religioso‖ e ―sob a inspiração de Deus‖, enquanto ―liberdade‖ encontra-se 

limitada pela ―responsabilidade‖. No fundo, mais importantes, na visão dos autores 

do decreto, eram os valores tradicionais e conservadores, como a defesa da 

nacionalidade, da pátria, seus símbolos e tradições, seus vultos históricos, assim 

como a preservação da moral e da religiosidade cristãs (incluindo a família). 
135

 

 

 Outro aspecto relevante da lei, além do enaltecimento da pátria e de concepções 

religiosas, está na lei como algo a ser não somente obedecido, mas cultuado. Ou seja, a lei é 

algo pré-estabelecido, imposto por uma entidade mais sábia (e por isso cultuada) sobre a qual 

o indivíduo não tem qualquer tipo de controle. É explicito aqui que a lei não é fruto do desejo 

popular, mas sim algo imposto para ser obedecido. A imposição somente é, no entanto, 

insuficiente. Como a produção do consentimento é importante, não basta obedecer a lei, ela 

deve ser cultuada. Um dos papeis da Educação Moral e Cívica é convencer que a obediência 

não deve vir somente do medo da punição (que também é utilizada, mas a produção do 

consentimento visa justamente minimizar sua entrada em cena), mas pela suposta 

benevolência e finalidade positiva da lei. 

 A Educação Moral e Cívica deveria não somente ser parte da escola como disciplina, 

mas estar presente no dia a dia da escola. Além disso, no ensino médio seria obrigatória 

também a disciplina de Organização Social e Política do Brasil (OSPB). No ensino superior, a 
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Educação Moral e Cívica estaria presente na forma da disciplina de Estudo dos Problemas 

Brasileiros, para todos os cursos. 

 A segunda mudança marcante se deu através do decreto-lei 547/69. Este 

 

autoriza a organização e o funcionamento de cursos profissionais superiores de curta 

duração. Ao admitir e autorizar habilitações intermediárias em nível superior para 

atender às ―carências do mercado‖, o Estado revela ser desnecessária uma formação 

longa e sólida em determinadas áreas profissionais, quais sejam, as licenciaturas 

encarregadas de formar mão-de-obra para a educação. Enquanto isso, outras áreas de 

formação profissional mantiveram os mesmos padrões de carga horária e duração. 
136

 

 

 Os professores formados nas licenciaturas plenas deveriam atuar preferencialmente no 

2º grau, mas estariam habilitados também para ministrar aulas de 5ª a 8ª série caso houvesse 

necessidade ou interesse das escolas
137

. As licenciaturas curtas encontraram alguma 

resistência em parte das universidades públicas. Já nas instituições privadas houve uma 

grande proliferação desses cursos, mesmo que com qualidade duvidosa. 

 Apresentava-se assim um paradoxo. Se por um lado pretendia-se impulsionar a 

escolarização e a preparação para o mercado de trabalho, a formação dos professores era feita 

de forma apressada, mal-qualificada e, uma vez formados, seriam mal-remunerados. 

Aparentemente o foco da política de educação da ditadura estava na escolarização por si 

mesmo, não lhe dedicando muita atenção para a qualidade desta. Uma vez aumentado o 

número de alunos matriculados, as licenciaturas curtas se apresentaram como o meio mais 

barato de formar professores para atender essa demanda crescente. Além disso, a má 

qualidade da formação poderia não somente ser um saída para a escassez de recurso, mas ser 

interessante ao governo, especificamente nas matérias das humanidades. Sem maior preparo, 

esses professores estavam mais propensos a, na falta de outros recursos, seguir as cartilhas e 

orientações da ditadura e os materiais didáticos aprovados pelo governo. No caso das ciências 

humanas, em especial, o governo parecia efetivamente desinteressado em agregar maior 

qualidade a um ensino que pouco acrescentaria em termos de desenvolvimento técnico e ainda 

poderia voltar-se contra ele. 

 

2.4 A Teoria do Capital Humano 

 

 Quanto ao aluno, a lógica em torno deste processo é encará-lo  
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como um produto da escola que deve ser útil à sociedade quando finalizar seu 

processo de aprendizagem. Demais elementos presentes, como avaliação, 

produtividade, racionalização e eficácia, estavam em consonância com as diretrizes 

da Escola Superior de Guerra (ESG) e a Doutrina de Segurança Nacional e 

Desenvolvimento , que perpassava a lógica administrativa da época 
138

 

 

 Estava claro que a educação não se relacionava a um direito ou a uma cidadania, mas 

sim a uma utilidade pessoal e social. Telma Valério aponta que  

 

Uma das teorias norteadoras da educação brasileira desse período foi elaborada por 

um grupo de norte-americanos, em 1950, coordenados por Theodore W. Schultz. A 

Teoria do Capital Humano (TCH), como ficou conhecida, buscava explicar os 

principais motivos para as variações de níveis de desenvolvimento socioeconômico 

entre os países. 

De acordo com os princípios de Schultz, a relação dada entre qualificação, força de 

trabalho e crescimento econômico é direta, na medida em que a aquisição de 

conhecimentos levaria ao aumento de produtividade, à elevação de renda do 

trabalhador e, consequentemente, ao desenvolvimento da sociedade como um 

todo.
139

 

 

 Michel Foucault também tem uma contribuição interessante nesse sentido. Em seu 

curso Nascimento da Biopolítica
140

, ele discorre sobre o desenvolvimento do liberalismo em 

neoliberalismo no pós-2ª guerra mundial. Na sua análise a Teoria do Capital Humano 

desempenha papel substancial no processo pelo qual o liberalismo deixa de ser uma doutrina 

essencialmente econômica para exercer influência sobre outros campos, entre os quais ele 

destaca o combate à criminalidade, mas também a educação. Os teóricos neoliberais passam a 

retratar o valor do trabalho não mais como um valor atribuído ao tempo como na economia 

clássica, mas pensam o trabalho como um capital gerador ele mesmo de uma renda. Assim, 

quanto maior capital do trabalho, maior renda ele gerará, sendo este capital não mais definido 

somente pelo tempo, mas por uma nova ideia de competência humana. ―Logo, chega-se à 

ideia de que o salário não é nada mais que a remuneração, que a renda atribuída a certo 

capital, capital esse que vai ser chamado de capital humano‖
141

. Foucault completa que esse 

capital humano é formado por elementos inatos e outros adquiridos. Entre os inatos está a 

genética. Apesar de inatos, esses fatores não estão inacessíveis à ação humana, desde a 

escolha de cônjuges até os dilemas éticos da engenharia genética. De maior interesse, porém, 

são os meios adquiridos de agregar capital humano, entre os quais se destacam a saúde, mas 

principalmente a educação (não somente, mas também a escolar). Assim, um indivíduo 
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instruído é alguém dotado de maior capital humano. Um povo instruído acrescenta capital 

humano ao seu país. 

 Assim, o trabalhador, dentro dessa lógica, deve procurar a educação para incrementar 

o seu capital humano, o que gera uma nova subjetividade que Foucault chama de ―empresário 

de si mesmo‖
142

.  

 

O que está em jogo nessa forma de governamentalidade neoliberal norteamericana é 

a pretensão de transmutar os indivíduos em sujeitos-microempresas e de 

comercializar todas as relações humanas, a qualquer hora e em qualquer lugar, 

mediante sua inscrição em relações de tipo concorrêncial.
143

 

  

 Alexandre Godoy relaciona isso com a passagem apontada por Gilles Deleuze, de uma 

sociedade disciplinar para uma sociedade de controle (ainda que o autor destaque que, 

especialmente em se tratando do Brasil, essa transição estava longe de estar completa na 

década de 1970). Mas as mudanças que começavam a ocorrer favoreciam a  

 

formação de redes institucionais baseadas não no confinamento e na disciplina, mas 

na abertura, na expansão, na produtividade com vistas ao maior controle dos lugares 

de atuação visando o seu crescimento acelerado, funcional e dinâmico e, 

consequentemente, diminuindo os espaços de ação da população mais pobre da 

cidade que experimentava uma frágil promessa de mobilidade social.
144

 

 

 Em nível de políticas públicas e empresariais, a educação passa a ser encarada como 

um investimento, pois o capital humano é visto como uma explicação para a decolagem ou 

atraso de desenvolvimento dos países. Por isso, Foucault completa que o Estado do 

neoliberalismo é menos um Estado mínimo (como defendia o liberalismo clássico) e mais um 

Estado investidor. No caso da educação, esta não é mais vista como um gasto, mas também 

não se torna um direito. Dentro dessa lógica de investimento, passa a ser interessante ao 

Estado aplicar recursos na educação, porém não necessariamente para promover a cidadania, 

mas para obter um retorno posterior. Por isso, esse aumento dos investimentos em educação 

não significam necessariamente uma educação menos excludente. Caso se conclua que, com o 

intuito de promover o desenvolvimento nacional, determinado nível de educação não é 

necessário para todos, não há problema para esse Estado investidor em oferecer essa etapa 

educativa somente para uns, pois oferecê-la para mais do que o necessário seria um 

desperdício financeiro. Como investimento, o gasto de recursos deve ser otimizado e como tal 

é direcionado para os resultados específicos e desejados pelo investidor (portanto, não pelos 
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educandos). No caso brasileiro, o Estado concluiu que etapas como a alfabetização seriam 

úteis de serem fornecidas para todos – destaca-se que a utilidade é para o Estado investidor ou 

para a sociedade, independente da utilidade, necessidade ou vontade do indivíduo. Já quanto a 

um ensino mais aprofundado, especialmente nas humanidades, não haveria problema, dentro 

dessa lógica, de limitá-lo às elites. Para o restante, seria mais rentável investir em um ensino 

profissionalizante que permitisse ao aluno sair da escola mais preparado para exercer um 

papel no mercado de trabalho. 

 

Nessa abordagem a democracia tem mais um cunho individual de promoção humana 

a partir da oferta de uma educação fundamental, com vistas à integração do homem 

ao meio, do que no sentido de participação ampla no desenvolvimento do país, nas 

esferas econômica, política e cultural.
145

  

 

 Codato e Oliveira
146

 apontam que essa concepção de sociedade já estava muito 

presente nos movimentos de direita anteriores ao golpe de 1964 e que está baseada em uma 

visão que fundamentou a cultura política brasileira desde a Primeira República. 

 

Esquematicamente é possível isolar alguns elementos que constituem e justificam 

essa visão de mundo [das elites empresariais e das camadas médias tradicionais]. A 

ideia da política (no sentido mais simples de votar e ser votado) como privilégio 

social possui uma dimensão simbólica e uma dimensão prática. No primeiro caso, 

como já se mencionou, significa conservar a atividade política como um símbolo de 

prestígio social (―a política é para poucos‖); no segundo caso, estabelecer certos 

requisitos essenciais — tais como ―educação‖ e ―cultura‖ — que justifiquem a 

presença ou ausência de tipos específicos de ―indivíduos‖ na cena política (―a 

política é para quem entende‖). O populismo, ao destruir as resistências à primeira, e 

ao ignorar a segunda dimensão, é por isso ‗basista‘ e irresponsável. 
147

 

 

 Essa observação é importante para verificar a forma como a democracia aparece nos 

textos educacionais (mas de fato seu uso pela ditadura em geral). Talvez não mero artefato 

discursivo de manipulação, mas uma concepção de sociedade na qual a ideia de democracia 

está dissociada de participação popular direta e mais ainda de conflitos (que seriam o cerne de 

uma democracia). Essa concepção não estava presente somente no caso brasileiro. Em análise 

sobre a educação sob a ditadura no Uruguai, Maria Ximena Alvarez afirma que pretendia-se 

―criar, pelo menos no discurso, novas modalidades de convivência social, a qual é 
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denominada nesse trabalho ‗uma democracia sem conflitos‘. Democracia é a deusa a qual era 

feita constante referência, ainda que o demos estivera longe de exercer o poder‖
148

  

 Essa visão é transposta também para a relação entre o Estado, os professores e os 

alunos. De acordo à ótica da Teoria do Capital Humano, a educação não é algo que os 

educandos detêm (um direito), mas sim um investimento da sociedade, no qual os estudantes, 

e também os professores, são somente insumos ou ferramentas do processo. Os alunos são de 

fato a matéria-prima a ser processada e enviada ao mercado com um valor de capital 

aumentado.  

 

―Se na pedagogia tradicional a iniciativa cabia ao professor, que era, ao mesmo 

tempo, o sujeito do processo, o elemento decisivo e decisório; e se na pedagogia 

nova a iniciativa se desloca para o aluno, situando-se o nervo da ação educativa na 

relação professor-aluno, portanto, relação interpessoal, intersubjetiva; na pedagogia 

tecnicista o elemento principal passa a ser a organização racional dos meios, 

ocupando o professor e o aluno posição secundária, relegados que são à condição de 

executores de um processo cuja concepção, planejamento, coordenação e controle 

ficam a cargo de especialistas supostamente habilitados, neutros, objetivos,  

imparciais. A organização do processo converte-se na garantia da eficiência, 

compensando e corrigindo as deficiências do professor e maximizando os efeitos de 

sua intervenção‖
149

  

 

 De fato, conforme salienta Saviani, a Pedagogia Nova também dava ênfase aos meios, 

mas eram os professores e alunos que decidiam a utilização ou não e a forma desses meios. 

Agora é o próprio processo que decide o que professores e alunos devem fazer. 

   

2.5 Os aspectos conservadores 

 

 Conforme já comentado, essa visão mais tecnicista da educação convivia, negociava e 

conflitava com uma visão mais conservadora, que antes chamamos de patriótico-

conservadora. Para esta concepção, a educação tinha uma função essencialmente moralizante 

e a utilização do aparato repressivo era menos velada (já que a concepção mais técnica 

também o utilizava para assegurar seus objetivos). 

 Por isso as ações governamentais no universo escolar não se limitavam em fortalecer 

uma instrução técnica (em detrimento de um pensamento mais crítico), mas também de 

utilizar a escola para a valorização de uma moral conservadora e na inculcação de valores 

caros ao regime, como o anticomunismo. Visava-se assim produzir consensos e legitimidade 

ao regime. Isso se dava impondo valores e ao mesmo tempo censurando outros e controlando 
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o ambiente e a atividade profissional dos docentes, por exemplo, através de agentes infiltrados 

em sala de aula e exigência de atestados de antecedentes para os professores, em especial os 

de Educação Moral e Cívica. 

 

A educação e, mais propriamente, o ambiente escolar foram compreendidos, pelos 

militares, como importantes meios de controle social, visto que por meio destes 

educavam-se os futuros cidadãos. No ambiente escolar do período, as escolas 

públicas deveriam funcionar como modelos de ordem e disciplina. Esse civismo se 

diferenciava do cívico militar, até porque quem ministrava aos alunos a prática 

cívica eram os próprios professores. Em consonância com esses objetivos, fazia-se o 

culto à bandeira, a organização em filas para a entrada dos alunos, o uso do uniforme 

escolar, etc. Dessa forma, dava-se o treinamento da obediência às regras e à ordem, 

muitas vezes, compreendida pela comunidade das escolas como questão importante 

de respeito, bons modos e asseio. 
150

 

 

 Também Gonçalves e Ranzi destacam que a educação era vista pelo regime não 

somente como um meio de preparação de mão-de-obra, mas também de ―difusão de valores e 

atitudes que auxiliassem na legitimação do governo‖
151

. 

Esse aspecto poderia se manifestar através da instrução de professores nesses temas, 

mas também através da repressão, haja vista a já apontada ambiguidade da figura do docente 

para a ditadura. Na formação dos professores através das licenciaturas curtas ―À precariedade 

científica e pedagógica acrescentava-se a vigilância político ideológica: programas, 

bibliografias, materiais didáticos, provas e outros trabalhos solicitados aos alunos passavam 

por formas explícitas ou sutis de censura.‖
152

. 

 Um caso mais explícito e caricato dessa face repressiva foi a operação da polícia 

federal chamada de Pequeno Príncipe
153

, que, em março de 1978, prendeu 11 pessoas entre 

profissionais, pais de alunos e outros envolvidos nas atividades de duas associações de pais 

que funcionavam como pré-escolas para crianças de 3 a 6 anos em Curitiba, a Oficina e a Oca. 

Na ocasião, os 11 presos foram interrogados a respeito de supostas ações subversivas na 

escola, que incluiriam uma educação internacionalista, a valorização de datas como o dia dos 

trabalhadores (1º de maio) e o dia internacional da Mulher (8 de março), em detrimento de 

datas cívicas e principalmente religiosas (como a páscoa), uma educação que não respeitava a 

moral e os costumes tradicionais e que levaria ao comunismo (com acusação de doutrinação 

anti-religiosa e marxista). A dissertação de José de Abreu aponta que as duas pré-escolas eram 
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associações de pais que de fato estavam descontentes com a metodologia excessivamente 

autoritária e disciplinadora empregada nas escolas convencionais e decidiram fundar sua 

própria pré-escola gerida por eles mesmos. De acordo com a dissertação, 8 dos 11 presos 

também tinham algum outro envolvimento em militâncias políticas. No entanto, se de fato a 

proposta da escola era menos rígida, sua fundamentação pedagógica principal era o 

pensamento de Jean Piaget (utilizado também nas redes públicas) e a opção por não incluir 

atividades religiosas na escola partiu da pluralidade de credos dos pais, que preferiram assim 

deixar a religião para o plano privado, e não por uma rejeição ao fenômeno religioso em si. O 

absurdo da acusação de doutrinação comunista sobre crianças de 3 a 6 anos levou a uma 

ampla revolta popular, expressa, por exemplo, pela leitura de uma carta repudiando a ação dos 

órgãos repressivos lidos nas igrejas de Curitiba no domingo seguinte, ou por reportagens e 

charges de jornais Brasil a fora criticando e satirizando o caso. Até por essa pressão, os presos 

foram soltos após alguns dias e as acusações arquivadas. Abreu
154

 defende a tese de que, para 

os órgãos repressivos, as escolas eram mera fachada para encontros subversivos, já que 

muitos dos pais e envolvidos também eram ativos em outras frentes de oposição. Porém, as 

perguntas feitas pela polícia à época indicam o aparato de segurança poderia de fato acreditar 

que as pré-escolas doutrinavam crianças pequenas no comunismo e que isso as tornava um 

perigo. 

 Para essa visão extremamente conservadora, o comunismo também estaria ligado à 

subversão da moral. Assim, os professores subversivos infiltrados também seriam aqueles que 

propagariam uma moral sexual mais livre, em especial para as mulheres. Na ótica da ditadura, 

a oposição ao recato feminino seria uma mostra clara de subversão das mais perigosas.  
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3. IMPRENSA PEDAGÓGICA 

 

 Martinez e Porto consideram ―a imprensa pedagógica um espaço privilegiado para 

interpretar as inúmeras correntes do pensamento pedagógico no Brasil.‖
155

. De acordo com 

elas, esse tipo de imprensa permite tentar compreender as imagens e representações acerca da 

profissão docente.  

 Porém, é evidente que a construção dessas representações não se dá deslocado das 

relações sociais a sua volta e nem das relações de força e poder. Essas representações 

circulam e dialogam. Roger Chartier rejeita a ideia de uma dicotomia completa entre, por 

exemplo, ―cultura popular‖ e ―cultura de elite‖ 

 

Já não parece mais possível persistir na tentativa de estabelecer correspondências 

estritas entre dicotomias culturais e hierarquias sociais, criando relações simplistas 

entre determinados objetos ou formas culturais e grupos sociais específicos. Pelo 

contrário, é preciso reconhecer a circulação fluida e as práticas comuns que 

extrapolam as fronteiras sociais. Existem inúmeros exemplos dos usos ‗populares de 

objetos, ideias e códigos que não foram considerados como tais [...]; inversamente, a 

rejeição, por parte da cultura dominante, das formas erradicadas na cultura comum 

surgiu tarde. Em segundo lugar, não parece possível identificar a diferença absoluta 

e a especificidade radical da cultura popular com base em seus próprios textos, 

crenças ou códigos. [...] Finalmente, a oposição macroscópica entre cultura ‗popular‘ 

e cultura ‗de elite‘ deixou de ser pertinente. Um inventário das múltiplas divisões 

que fragmentam o corpo social é preferível a essa separação compacta
156

 

 

 O que muda, para Chartier, de acordo com o segmento social, não é tanto o objeto 

cultural em si, mas a forma como ele é apropriado. 

 Ainda assim, isso não significa que Chartier creia numa circularidade igualitária, em 

que todos esses segmentos tenham igual peso na formação dessas representações, afinal esse 

processo não está dissociado das hierarquias e divisões sociais. Como ele mesmo afirma em 

outro texto ―a representação transforma-se em máquina de fabricar respeito e submissão, num 

instrumento que produz uma exigência interiorizada, necessária exatamente onde faltar o 

possível recurso à força bruta‖
157

.  

 Nesse sentido podemos realizar uma aproximação com as ideias já analisadas de 

Michel Foucault. A representação tem assim o potencial de produzir verdades ou um saber 

verdadeiro, que como tais, se inserem nas relações de poder e podem produzir e reforçá-las. 
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O poder é geralmente entendido como essencialmente repressor. Foucault não nega o 

caráter violento e opressor que o poder assume, mas afirma que ao mesmo tempo o poder 

também precisa produzir discursos que o legitimem. 

 

O que faz com que o poder se mantenha e que seja aceito é simplesmente que ele 

não pesa só como uma força que diz não, mas que de fato ele permeia, produz 

coisas, induz ao prazer, forma saber, produz discurso. Deve−se considerá−lo como 

uma rede produtiva que atravessa todo o corpo social muito mais do que uma 

instância negativa que tem por função reprimir. 
158

 

 

 É preciso fazer a ressalva de que quando Foucault se refere ao poder não está 

necessariamente se referindo ao Estado. ―Foucault negou que o poder fosse o poder do 

Estado. Afirmou inúmeras vezes não ter qualquer teoria, ou ‗esquema‘, do Estado. O Estado 

em si, é o efeito de uma multiplicidade de movimentos‖
159

. Porém, não significa que o Estado 

não possa ser parte desses esquemas de poder. O próprio Foucault esboça uma genealogia do 

Estado em Segurança Território e População
160

 (mas, tal como na genealogia da prisão, lhe 

interessa não o Estado como objeto em si, mas as relações de poder que o criam). Essa 

concepção é importante, pois se de fato esse trabalho procura compreender um campo de ação 

do Estado, essa atuação não se dá de forma tão direta, uma vez que a revista Educação se 

apresenta mais como uma capilaridade do Estado, uma outra face que age em 

complementaridade, mas ao mesmo tempo quase independência, em relação aos órgãos de 

segurança. 

  Assim, podemos alargar essa concepção e pensar que a representação pode ter esse 

efeito não somente na falta do recurso à força bruta, mas quando aquele que a detém preferir 

não utilizá-la por inúmeros motivos. No caso da ditadura, podemos compreender a construção 

de representações da prática pedagógica como um complemento ao uso da força bruta. O 

regime detinha o uso da força, e fazia uso desta. Porém, sabendo ser este recurso um inibidor 

do consentimento social quando utilizado de forma generalizada, a ditadura complementava o 

uso da força bruta (e a ameaça de usá-la) com a inculcação de seus ideais. Impondo-se certas 

concepções à população, o meio da força bruta seria ao mesmo tempo legitimado e em certa 

medida evitado. A revista Educação poderia cumprir esse papel. Divulgando as ideias e 

realizações do MEC para a categoria docente, facilitaria o trabalho de torná-la dócil, 
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obediente e produtiva em relação aos objetivos do governo, podendo deixar o uso da força 

bruta somente para casos específicos e evitando o desgaste do regime. 

 

3.1 A revista Educação 

 

 Poucos são os trabalhos até hoje publicados que se debruçaram sobre essa revista. Em 

uma comunicação, Revah e Toledo
161

 destacam que a revista Educação se diferencia de 

publicações anteriores do governo (como a revista MEC, que além disso abarcava também a 

área de Cultura
162

) por se aproximar das revistas jornalísticas comerciais. Até então, o formato 

mais habitual era ou do periódico científico ou o de informes oficiais. A revista Educação 

inova nesse sentido, dentre as publicações oficiais, por apresentar um discurso mais acessível, 

artigos menos burocráticos e de autoria de pessoas que não autoridades oficiais e uso 

frequente de imagens (e não mais somente imagens posadas, mas fotografias ao estilo 

jornalístico, muitas delas em movimento). 

 A revista segue um padrão de papel e 21 cm x 29 cm, com cerca de 144 páginas por 

edição – isso nos primeiros 34 números, até 1980.  A capa é geralmente constituída de uma 

foto colorida de estudantes enquanto a maioria das imagens nas reportagens do miolo da 

revista são de fotos em preto e branco (ainda que haja algumas coloridas). ―A revista 

Educação é lançada atrelada à reforma instituída pela lei 5.692/71 e apresentada, em seu 

editorial inaugural, como parte da estratégia de divulgação da lei do ensino sancionada pelo 

presidente militar Emílio Garrastazu Médici‖
163

. Porém, a exceção justamente deste editorial 

assinado pelo então ministro da educação Jarbas Passarinho, o restante das publicações não 

são assinadas, em sua maioria, por cargos ou órgãos oficiais. Os artigos, de modo geral, 

divulgam projetos oficiais (como abertura de universidades, o MOBRAL, recomendações de 

implementação da lei 5692, etc.) e também os debates acerca da educação, em artigos 

relativamente longos (cerca de 10 páginas em média) Evidentemente esses debates são 

aqueles ocorridos e permitidos dentro do âmbito do MEC, não sendo encontradas críticas 

explícitas a ditadura, ainda que discordâncias pontuais possam aparecer.  
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 Não há na revista seções fixas, os artigos são simplesmente apresentados em sequencia 

(não há editorial). A única seção da revista, presente em todas menos duas edições, é sempre a 

última, ―Fatos da Educação‖, que apresenta notas mais curtas de acontecimentos recentes, 

sendo esta a parte da revista diretamente escrita pelo MEC (e não assinada por um autor 

específico). Ao final há também uma seção que apresenta os resumos de cada artigo em inglês 

e espanhol, indicando que a revista era (ou pretendia ser) divulgada também fora do Brasil. 

 A partir do segundo ano de publicação da revista consta um preço para ela (pelo 

exemplar avulso e pela assinatura anual) – indicando que as primeiras edições talvez tenham 

sido distribuídas gratuitamente. Não fica claro, contudo, se a revista era comercializada em 

pontos de venda tradicionais (bancas de jornal) ou somente por outros meios e se, além da 

venda, haveria mecanismos de distribuição gratuita também (por exemplo, para escolas). As 

edições da revista utilizadas nessa pesquisa estão disponíveis na Biblioteca Pública do Paraná. 

Porém, muitas delas possuem um carimbo da biblioteca do Instituto de Bioquímica da 

Universidade Federal do Paraná, indicando ser esta instituição que adquiriu a revista. Não é 

possível saber a partir disso se o instituto de Bioquímica assinava a revista ou se ela lhe era 

distribuída, mas indica sua presença também nas universidades. A revista também não 

explicita sua tiragem até 1980. A julgar pelo conteúdo da revista, o público a quem ela se 

destinava era constituído por profissionais da educação de modo geral, da educação infantil ao 

ensino superior (e passando por segmentos como a educação para pessoas com necessidades 

especiais). Porém, enquanto as reportagens sobre o ensino universitário tem mais um tom de 

propaganda e divulgação, aquelas versando sobre o ensino básico adotam uma conotação mais 

instrutiva, o que pode indicar que o público mais visado fosse o de professores do ensino 

básico. 

 A partir do número 35 (1981), a revista sofre uma alteração de formato. Após um ano 

sem ser publicada, ela retorna mais curta (64 páginas) e com um viés mais propagandístico se 

comparado com a concepção anterior (que visava mais difundir uma produção de 

conhecimento – ainda que evidentemente um conhecimento de acordo com as diretrizes 

governamentais). A frequência de publicação em tese continua trimestral, mas na prática se 

torna mais irregular, até parar de ser publicada após o número 41 em 1984. A partir da edição 

35 também é explicitada a tiragem (50.000 cópias) e o fato de sua distribuição ser gratuita – 

com o intuito de atingir escolas, universidades e secretarias de educação em todo o país. Nas 

edições anteriores não é divulgada a tiragem e há meios de assinar a revista mediante 

pagamento – porém, conforme já discutido, isso não exclui a possibilidade de a revista ter 
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sido distribuída gratuitamente para instituições educativas (sendo a assinatura paga destinada 

a particulares). 

 Mais do que divulgar ações do próprio MEC, a revista procurava instruir seus leitores 

sobre certos procedimentos educativos como a implementação da reforma de 1º e 2º grau, o 

uso de tecnologias (como a televisão), técnicas pedagógicas (como formas de utilizar jogos ou 

teatro), além de discussões sobre temas que o MEC considerava pertinente incluir os 

professores, como características da ―juventude‖ ou as relações entre educação geral e ensino 

técnico. O que é muito visível é que o papel do professorado nesse processo é de se informar, 

aprender e executar, não de participar da elaboração das transformações pelas quais estava 

passando a educação brasileira. Os autores de artigos são geralmente ―especialistas‖, ligados 

às universidades ou órgãos do governo, e muito raramente os próprios professores. 

O que essa pesquisa se propõe a discutir é qual a finalidade dessa instrução proposta 

ou imposta pelo regime aos profissionais docentes. Dessa forma, analisaremos os discursos 

contidos na revista, não somente pelo seu conteúdo em si, mas pelo destaque (tamanho do 

artigo, repetição do tema em outras edições, etc,) que recebem, de modo a poder estabelecer 

as hierarquias entre as visões de educações contidas no periódico. 

 

o pesquisador dos jornais e revistas trabalha com o que se tornou notícia, o que por 

si só já abarca um espectro de questões, pois será preciso dar conta das motivações 

que levaram à decisão de dar publicidade a alguma coisa. Entretanto, ter sido 

publicado implica atentar para o destaque conferido ao acontecimento, assim como 

para o local em que se deu a publicação: é muito diverso o peso do que figura na 

capa de uma revista semanal ou na principal manchete de um grande matutino e o 

que fica relegado às páginas internas.
164

 

 

Além daquilo diretamente afirmado na revista, também seus silêncios devem ser 

objeto de análise. Afinal, o não-dito por vezes revela informações mais valiosas até do que 

aquilo explicitado. Portanto, também nos questionaremos acerca dos motivos que levam 

determinadas temáticas a não figurarem, ou o aparecerem de forma rara, na publicação. 

É importante frisar dois alertas antes de prosseguir. Primeiramente, não é correto 

afirmar que, sejam os indícios apontados na revista, nas leis ou demais documentos, estes 

sejam necessariamente refletidos com precisão na prática escolar. Uma lei ou regulamentação 

(formal ou informal) não é sempre compreendida e aplicada da forma que desejada por quem 

a elabora, seja devido a resistências conscientes ou simplesmente interpretações diversas de 

um mesmo ato. Professores consciente ou inconscientemente não necessariamente seguem 
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exatamente o padrão esperado pelo Estado. Tampouco os alunos são indivíduos passivos que 

simplesmente absorvem o que lhes é apresentado. Interagem com diversos meios além da 

escola e questionam, interagem e interpretam. Por isso Roger Chartier (discorrendo sobre a 

leitura, mas a maneira de interpretar uma lei ou recomendação não deixa de ser uma leitura) 

destaca que ―As práticas de apropriação sempre criam usos ou representações muito pouco 

redutíveis aos desejos ou as intenções daqueles que produzem os discursos e as normas‖
165

. 

Professores, demais profissionais envolvidos, pais e alunos interagem de diferentes maneiras 

com as determinações oficiais e a prática resultante nem sempre é aquela desejada pela 

concepção oficial. Além disso, aquilo que já é colocado em prática muitas vezes sequer 

demanda uma mensagem oficial. Esta age justamente na ordem daquilo que o formal e o 

cotidiano não correspondem. Por isso Chervel reitera que o historiador  

 

deve sobretudo tomar consciência de que uma estipulação oficial, num decreto ou 

numa circular, visa mais frequentemente, mesmos se ela é expressada em termos 

positivos, corrigir um estado de coisas, modificar ou  suprimir certas práticas, do que 

sancionar oficialmente uma realidade 
166

 

 

 Retornando a Chartier, este, todavia, não nega que essa interpretação não é totalmente 

livre. Existem mecanismos que procuram impor uma leitura correta ou legítima, 

 

estratégias através das quais autoridades e editores tentaram impor uma ortodoxia ou 

uma leitura autorizada do texto. Dentre essas estratégias, algumas são explícitas e se 

fundamentam no discurso (em prefácios, prólogos, comentários e notas), e outras 

são implícitas, transformando o texto num mecanismo que deve, necessariamente, 

impor uma compreensão considerada legítima 
167

   

 

 Ainda que dificilmente tenham êxito completo, esses mecanismos exercem grande 

influência, e são justamente eles o objeto dessa pesquisa.  

 Por isso, mais até do que tentar compreender efetivamente o cotidiano escolar, esse 

estudo se volta para o discurso em torno da educação. Discurso este que, mesmo não 

refletindo a realidade, não é mera demagogia. Ele procura construir uma nova realidade, 

produzir uma verdade. 

  Em segundo lugar, muitas das concepções e ideias que se apresentam nesse momento 

não surgiram durante a ditadura civil-militar, tampouco desapareceram com o fim dela. 

Porém, como afirma Julia ―mais que nos tempos de calmaria, é nos tempos de crise e de 
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conflitos que podemos captar melhor o funcionamento real das finalidades atribuídas à 

escola‖
168
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4. ANÁLISE DA REVISTA EDUCAÇÃO 

 

4.1 A revista Educação e as reformas 

 

Explicar e divulgar as reformas, em especial a do ensino de 1º e 2º grau se constitui 

uma das funções prioritárias da aqui analisada revista Educação. A própria data de seu 

lançamento, coincidindo com o ano de divulgação da reforma, já é um indício. Mas o tema 

mais frequente de artigos da revista gira em torno da demonstração dos supostos benefícios 

esperados com a reforma e orientações para a implementação das novas regras.  

 Isso é explícito no artigo de Luis Oswaldo Pamplona Conceição, ―A Geografia e a 

reforma do ensino no Brasil‖, na edição 11 (1974):  

 

A lei 4024, conhecida como Lei de Drietrizes e Bases, já não atendia, aos objetivos 

da educação nacional, pois o irreversível processo de desenvolvimento sócio-

econômico, com reflexos na vida cultural, impunha a necessidade premente de não 

só atualizar como adaptar a escola aos reclamos da realidade nacional. A lei 5692, 

de 11-8-71, vem constituir-se em instrumento legal da renovação e da revitalização 

da escola brasileira, especificamente no 1º e no 2º graus
169

 

 

 No número 3, da revista, do final de 1971, por exemplo, Glaucia Souto afirma que  

 

Tanto a adoção do ensino fundamental, que visa a ajustar milhões de jovens 

brasileiros aos novos mercados de trabalho da sociedade urbano-industrial, através 

de uma estratégia pedagógica voltada para o desenvolvimento e a tecnologia, como a 

reforma universitária, realçam o compromisso governamental de solucionar os 

grandes problemas do ensino brasileiro
170

 

 

 Textos com títulos como ―A implantação da nova lei‖
171

 são muito comuns, 

especialmente nas primeiras edições. Frequentes são, por exemplo, os artigos dedicados ao 

tema da orientação vocacional, uma das novidades da reforma, a introdução do ensino de artes 

ou então ao currículo em áreas e não mais em disciplinas. Mas para além da explicação das 

mudanças, há uma clara intenção de propagandeá-la e rebater as críticas, mesmo que 

indiretamente (pois as críticas em si dificilmente são citadas). Por exemplo, em texto de Paulo 

Nathanael Pereira de Souza na edição 19, de 1976 há duras críticas a estrutura anterior da 

educação - ―Compromissada, tradicionalmente, com uma formação acadêmica elitizante, a 

escola brasileira tem apresentado claras resistências a mudanças, capazes de transformá-la no 

eficiente instrumental de uma educação para o desenvolvimento‖
172

. É interessante como esse 
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fragmento se apropria de umas das críticas que os ideais de educação da ditadura recebiam 

para direcioná-la aos seus oponentes, acusando de elitistas os adversários.  

No entanto, conforme já foi possível analisar, em muitos sentidos as reformas foram 

um fracasso mesmo dentro da perspectiva do próprio governo, tanto é que críticas internas 

começam a aparecer com maior frequência na revista Educação a partir da segunda metade da 

década de 1970. Na edição 17, de 1975, Vicente de Paula Leitão critica a reforma 

universitária pelo aumento de vagas não vir acompanhado de melhoras qualitativas. Mas vai 

além, e critica a própria forma autoritária com que a reforma foi realizada: ―os generosos 

anseios da reforma feita de cima para baixo e de fora para dentro ainda não estão dando os 

frutos esperados‖
173

. No ano seguinte, Benno Sander, em artigo de título ―Educação brasileira: 

lei e realidade‖ até enaltece os propósitos das reformas, mas reconhece que estas não se 

adequaram a realidade da sociedade brasileira.
174

, mesmo argumento de Antonio Cabral de 

Andrade, já em 1978 quando afirma que  

 

Não se deve exagerar as expectativas sobre o papel da educação na elevação do 

nível de vida daqueles que se encontram próximos à situação de pobreza absoluta. A 

educação pode desempenhar uma função importante se estiver associada a outras 

medidas de caráter econômico e social, especialmente as que se relacionam com 

emprego, renda e nutrição. Atuando isoladamente, desperta expectativas que não 

podem ser atendidas e gera frustrações ou, em outros casos, não tem maios 

impacto.
175

 

 

 Em alguns casos, chega a haver demandas por um retorno ao sistema anterior, como 

por exemplo na notícia da seção ―Fatos da Educação‖, da edição 31 (1979)
176

, sobre a opinião 

do reitor da USP defendendo a volta do ensino médio dual, um voltado para o ensino superior 

e o outro profissionalizante, ou então pelo fim da profissionalização obrigatória do ensino 

médio e sua inclusão opcional inclusive no ensino fundamental, como defendeu Arnaldo 

Niskier nas edições 35 e 36, de 1981
177

. 

Outro indício de insucesso da reforma é que continuam aparecendo orientações sobre a 

implementação da lei, mesmo vários anos depois desta já estar em vigor, como no texto 

―Currículo de 1º grau numa sociedade em mudança‖
178

, da edição do trimestre final de 1977, 

de autoria de Terezinha Saraiva, ou no texto ―Da função da orientação vocacional‖
179

, do 

início de 1980. Outra particularidade do primeiro desses textos, e que pode ser notada também 
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em outros artigos, é uma gradual mudança no paradigma teórico pedagógico. O behaviorismo 

vai aos poucos perdendo relevância dentro da revista em prol de uma aproximação com a 

pedagogia humanista de Carl Rogers. Em termos de análise de sociedade, os paradigmas 

também vão se modificando. À medida que se aproximam os anos 1980, o termo 

―desigualdade social‖ vai tendo mais menções, com o termo ―desenvolvimento‖ sendo menos 

usado. 

 Ainda assim, mesmo quando o fracasso da reforma se torna bastante evidente, a 

revista Educação continua sendo um espaço para a defesa da reforma, como no artigo ―A 

operacionalização da Lei de Diretrizes e Bases do ensino de 1o e 2o graus‖
180

, de Dalva 

Assumpção Soutto Mayor, já em 1980. 

A revista Educação surgiu, portanto, em grande medida em função das reformas. Estas 

demandavam divulgação e instrução, papeis os quais a revista assume. Entretanto, a segunda 

metade da década de 1970 assiste ao fracasso das reformas, de modo que a própria revista 

Educação se vê obrigada a agregar as críticas e procurar alternativas. Apesar disso, conforme 

será discutido mais adiante, os princípios modernizantes (e de uma modernização bastante 

específica da ditadura civil-militar brasileira, conforme já analisado) continuarão ditando a 

tônica da revista. 

 

4.2 A revista Educação e a Teoria do Capital Humano 

 

A revista Educação demonstra ser um veículo de propagação de ideias dos defensores 

da Teoria do Capital Humano. Como será abordado mais adiante, chega a surpreender a 

praticamente ausência do tema da subversão e seu combate na revista. O grupo que a editava 

estava muito mais em consonância com a teoria do capital humano do que com a face 

explicitamente repressiva e conservadora do regime. Em alguns raros casos há tentativas de 

conciliar os dois ideais de educação, como em artigo de Guillardo Martins Alves na edição 24 

(1977), quando complementa um ideário ajustado a Teoria do Capital Humano com uma frase 

mais de acordo com a vertente patriótico-conservadora de educação. 

 

é oportuno citar Daniel Feinberg, da Universidade Estadual de Nova Iorque: ‗o 

objetivo da educação não é formar ou produzir um robô, mas um ser pensante, 

psicologicamente bem ajustado e produtivo, tanto social e intelectual como 

economicamente‘, ao que seria interessante acrescentar-se: sob o primado do 

espiritual e dos valores transcendentes e eternos
181

  (grifo meu) 
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O complemento, no entanto, parece forçado, talvez uma tentativa do autor de agradar a 

alguém internamente, ou evitar alguma suspeita. Geralmente, contudo, a vertente tecnicista 

domina. 

Logo na primeira edição da revista, o texto ―Profissional ou Profissionalizante‖ de 

Heli Menegale
182

, sobre a profissionalização do ensino médio prevista na lei 5692/71, é 

exposta a ideia de que uma vez que a maioria dos estudantes não prossegue para o ensino 

superior, um ensino secundário que não fosse profissionalizante não teria utilidade nenhuma. 

Ou seja, a escola aparece como unicamente um meio de formação de mão-de-obra – se ela 

não capacita para tal funcionalidade (diretamente ou indiretamente através da preparação para 

o ensino superior), ela é automaticamente inútil. Na mesma edição, um texto de Gildásio 

Amado sobre o ensino supletivo (tema, aliás, recorrente na revista) aponta para o mesmo 

raciocínio. A escolarização de adultos em nenhum momento é tratada como um meio de 

inclusão social e menos ainda de cidadania, mas sim como um mecanismo de capacitação de 

habilidades úteis para o trabalho. Ainda no número inaugural, Arlindo Lopes Correa, afirma: 

 

Não há atividade produtiva mais eficiente que a educação no sentido de aproveitar o 

único bem que ainda não é escasso no mundo – e que, ao mesmo tempo, é o mais 

precioso de todos os bens: a inteligência humana, que está sendo desperdiçada, 

principalmente dentre as classes menos favorecidas dos países desenvolvidos
183

 

 

 Nesse mesmo texto, o autor chega a defender que a educação não deve se limitar às 

demandas do mercado de trabalho. A justificativa, porém, não gira em torno de uma proposta 

mais humanista, mas sim por acreditar que a educação pode modernizar o próprio mercado de 

trabalho. Portanto, educação e mercado de trabalho são constantemente relacionados, como na 

edição 3, por Clovis Salgado, ao afirmar que ―a intenção declarada na nova organização 

escolar de 1º e 2º graus é dar uma profissão a todos os adolescentes‖
184

 ou por Arlindo Lopes 

Correa, ao defender que "é possível dizer-se que a expansão do sistema de ensino de um país 

deve guiar-se, primordialmente, pelas necessidades detectadas no seu mercado de 

trabalho‖
185

. Em outros casos, a relação entre os objetivos do ensino e do mercado de trabalho 

é direta e coincidente, como na seção Fatos da Educação da edição 17 (1975), que anuncia um 

trabalho realizado pelo MEC afirmando que  
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Graças ao amplo levantamento realizado pela Secretaria Geral do MEC – que 

utilizou como fonte a pesquisa direta junto às empresas que trabalham em projetos 

nos polos de desenvolvimento – poderá ser realizado planejamento educacional no 

sentido de se formaram profissionais já com oportunidades de emprego garantidas 

no mercado de trabalho. 
186

 

 

Conforme já discorrido, ao travar uma relação de investidor com a educação, não 

haveria maiores problemas em restringi-la ao nível de otimização econômica. Em texto de 

título ―Funções e objetivos da educação escolar‖, Aloylson Gregócio de Toledo Pinto até se 

mostra bastante crítico a submissão do ensino de 2º grau às parcerias com as empresas (que, 

em grande medida multinacionais com trabalho mais qualificado concentrado na matriz 

tinham pouco interesse em estimular a formação de nível superior no Brasil) e percebe a 

permanência de um ensino que é, na prática, dual. Ainda assim, admite que ―Se nem todos são 

escolarizados, isto ocorre porque é preciso que uma parte da população se mantenha inculta. 

Esta é a cooperação que o sistema requer.‖
187

 

O mercado de trabalho é, por sua vez, relacionado ao desenvolvimento, de modo que a 

educação pública se torna um investimento para colher os frutos do desenvolvimento, como 

afirma Glaucia Souto - ―A compreensão de que a Educação é o maior de todos os 

investimentos, pelo seu poder de multiplicar recursos humanos, estimula a ação pública‖
188

 – 

e José Vitor de Resende Lara – ―Quanto mais capacitado estiver o povo para corresponder às 

novas expectativas e exigências de uma sociedade em mudança, tanto mais rápido se 

processará o desenvolvimento do país. É por este motivo que acreditamos ser a educação um 

problema de segurança nacional‖
189

. 

Há uma constante necessidade, na revista, de demonstrar a ―utilidade‖ dos conteúdos 

ensinados e sua metodologia – afinal, caso contrário, a lógica do capital humano os excluiria 

do currículo. O ensino de artes (inovação da reforma, e por isso tema frequente na revista) é 

muitas vezes abordado em função de sua utilidade prática. Temas como o estímulo ao senso 

crítico e a sensibilidade, comuns na formação ao menos dos currículos de artes hoje em dia, 

são pouco citados, enaltecendo conceitos como habilidades e criatividade (esta não como um 

fim em si mesmo, mas como algo valorizado pelo mercado de trabalho e importante ao 

desenvolvimento da nação). 

Cabe um adendo em relação à ―criatividade‖. São recorrentes os artigos em que o 

estímulo à criatividade é tratado como uma das finalidades da educação. No entanto, se o 

                                                      
186

 Educação, n. 17, julho-setembro, 1975, p. 119. 
187

 Educação, n. 26, janeiro-março, 1978, p. 107. 
188

 Educação, n, 3, outubro-dezembro, 1971, p. 94. 
189

 Educação, n. 9, julho-setembro, 1973, p. 74. 



61 

 

termo ―criatividade‖ é comum, ―senso crítico‖ (que poderia estar atrelado à criatividade) é 

praticamente ausente. A criatividade em questão não é no sentido de uma inovação 

contestadora de um status quo, mas capturada pelo sistema e direcionada para um fim 

―prático‖ e econômico. 

Em alguns momentos o termo ―capital humano‖ chega a estar presente, como no artigo 

de Antonio Carlos da Cunha de título ―Maratona escolar- incentivo ao hábito de ler e 

escrever‖, em que consta ―Evidentemente, tais iniciativas significam investimento econômico 

nas áreas de educação e cultura, o que já deixou de ser considerado um mero gasto em 

consumo, devido à eficiência do retorno, em capital humano, que se obtém‖
190

 (grifo meu).  

Neusa Norma da Silveira em ―Mão-de-obra: recurso humano no desenvolvimento econômico-

social‖ afirma que ―uma programação educacional deve estar baseada num estudo dos 

recursos humanos e num plano de desenvolvimento e deve orientar-se pelo conceito de 

valorização desses recursos e de sua melhor utilização‖
191

. Mais adiante ainda elenca 

 

fatores responsáveis pela demanda da educação: a racionalização crescente das 

tarefas profissionais que estão a exigir alto grau de especialização e sólida cultura 

geral; elaboração contínua de vida, isto é, consciência da relação entre nível de 

instrução e lugar na hierarquia social; educação como direito fundamental da 

pessoa
192

 

 

Chama a atenção que a educação é tratada como um direito fundamental. O Estado 

investidor (que, como, já abordado é diferente tanto do Estado mínimo como do Estado de 

Bem-estar social) já não se isenta dessa obrigação, devido ―caráter de investimento que tem a 

educação no desenvolvimento econômico‖
193

. A instrução, contudo, está relacionada a 

―hierarquia social‖, o que dialoga com a previamente trabalhada concepção de democracia da 

ditadura. Em uma concepção tecnocrática de sociedade, os direitos e deveres sociais estão 

relacionados às competências. Assim, a educação permitiria não uma mera ascensão social, 

mas encontrar um lugar diferente em uma hierarquia funcional. 

Conforme já discutido, essa concepção de educação não exclui a possiblidade de uma 

educação privada, pelo contrário, em termos econômicos é uma alternativa interessante. Isso 

também se faz presente na revista Educação, como na seção Fatos da Educação (a única que 

não é assinada, por ser de notícias vindas diretamente do MEC) da edição 28 (1978) em que 

defende a educação privada porque ―alivia do Estado mais ônus com a educação‖
194

. 
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De fato, o ponto de vista exposto na revista Educação, até por ser composta por 

artigos assinados, não é homogêneo. Abgar Renault, na edição 21, por exemplo, contesta o 

direcionamento da educação somente para o mercado de trabalho, ao afirmar que ―se existe, 

de um lado, a necessidade de uma ‗formação‘, que visa o mercado de trabalho, existe também 

a necessidade de não sufocar a personalidade dos jovens, de torná-los aptos a adaptarem-se e 

de completar sua preparação e sua ‗formação‘‖
195

 

Todavia, a tendência de modo geral é, na década de 1970, os pressupostos da Teoria 

do Capital Humano ganharem mais presença. Isso é observável na argumentação em torno da 

importância da educação, que ganha cada vez mais um aspecto econômico, como no texto de 

Arnaldo Niskier da edição 19 (1976), quando contrapõe uma visão pouco racional da 

educação com a do setor como um investimento, não meramente social, mas economicamente 

rentável. 

 

Até há pouco, a educação, misto de arte, ciência e técnica, era tratada como 

consumo. Agora, ninguém mais tem dúvida de que ela deve ser considerada como 

atividade de investimento [...] Pesquisas realizadas comprovam que a rentabilidade 

social dos investimentos em educação é da ordem de 28%, exatamente o dobro 

daquela obtida para o capital físico (máquinas, equipamentos e construções). Assim, 

para o País, é um ótimo negócio investir em educação pois se apresenta em cores 

fortes uma excelente ‗taxa de retorno‘
196

 

 

À medida que a revista adentra na década de 1980, o discurso do investimento vai 

perdendo um pouco de força. Primeiramente, pois a crise econômica aguda do início dessa 

década afundou definitivamente o ―milagre econômico‖
197

 e reduziu os investimentos 

financeiros no setor – as diversas greves de docentes nesse período não se devem somente à 

gradual abertura política, mas à precária situação econômica a que foram submetidos os 

trabalhadores. Assim, soaria contraditório em uma revista oficial defender a importância de 

investimentos que escasseavam. Além disso, observou-se que as políticas da ditadura para a 

educação não geraram os efeitos desejados. Consequentemente, o entusiasmado discurso da 

Teoria do Capital Humano perde um pouco de força. Porém, seus pressupostos não são 

substituídos por uma nova teoria ainda, e permanecem, como princípios válidos. A educação 

como algo que, ao menos no campo ideal, deve ser valorizado pelo Estado se enraizou. Ao 

mesmo tempo, essa ideia também não foi transmutada para ressaltar o potencial político 

cidadão da educação, permanecendo a finalidade essencialmente econômica da instrução 

formal postulada pela Teoria do Capital Humano.  
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Assim, com a queda dos investimentos decorrentes do fim do ―milagre econômico‖ a 

teoria do capital humano passa a ser observável menos como uma propaganda direta dos 

investimentos, como ocorria anteriormente, e mais nos princípios. Durante o período da 

ditadura civil-militar cristaliza-se a ideia da educação como um capital promotor de 

desenvolvimento e devendo ser orientada e otimizada em direção a essa funcionalidade. 

 

4.2.1 O povo atrasado a ser desenvolvido 

 

 Já foi notado que o tema do desenvolvimento é extremamente caro à ditadura civil-

militar e consequentemente, à revista Educação. No entanto, até por ser uma ditadura, não se 

trata de um desenvolvimento promovido pelo próprio povo, mas o povo em si é que deve ser 

desenvolvido – a própria ideia do povo atrasado é utilizada para justificar a ditadura, que 

frequentemente se coloca como um estágio supostamente transitório até que o povo esteja 

preparado para viver em uma democracia. 

A concepção de povo que passaria pelo processo educativo também passava por 

discussões. Lia Zanotta Machado
198

 analisa os discursos em torno da educação dos 

governadores do Paraná nas décadas de 1960 e 1970, em processo que não foi muito diferente 

no restante do país. 

 Até a década de 1960, o discurso oficial em torno da educação é desta como uma 

benesse concedida por um Estado paternalista. Na década de 1960 o então governador Ney 

Braga (já que a pesquisa em questão trata do caso paranaense), incorporando em grande 

medida a linguagem, então bastante popular, de Juscelino Kubitschek, começa gradualmente a 

alterar esse discurso, tratando a educação como um direito dos cidadãos e um dever do Estado 

para com o desenvolvimento. ―Passa-se de uma população necessitada para uma população 

com direitos e de um Estado outorgador para um Estado com deveres, isto é, um Estado que 

deve a escola à população‖
199

 

 A partir do golpe de 1964, os discursos sofrem um retrocesso nesse sentido. A 

sociedade em si passa a ser denotada como algo pronto, e não algo a se desenvolver. O que 

deve ser desenvolvido é o povo. Assim, a educação passa a ser vista como o meio que adéqua 

o povo ao desenvolvimento. A população em si volta a ter um papel passivo, não é ela que 

promove o desenvolvimento, cabe a ela somente adaptar-se a este.  
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Um dos elementos do discurso do novo regime político instaurado com a Revolução 

de 1964 é a imagem de uma sociedade preservada ao estilo ocidental democrático e 

cristão. Não se trata mais de construir uma nova sociedade [...] Deixa-se de colocar a 

questão do tipo e dos objetivos de desenvolvimento. Este é algo já delineado que 

cumpre apenas consolidar, e para isto há alguns requerimentos, tais como a 

formação de ‗recursos humanos‘
200

 

 

 De população que através da educação promove o desenvolvimento passa-se a uma 

concepção de uma população que se adéqua ao desenvolvimento. Essa adequação, 

primeiramente técnica, também incorpora um discurso de adequação moral. Uma 

transformação sutil no discurso que porém representa uma mudança considerável na 

finalidade imaginada para a educação. 

 

 ―Os governos Haroldo Leon Perez [1971] e Parigot de Souza [1971-73] atribuem à 

educação a função de se adequar, ou melhor, de adequar a população aos requisitos 

do desenvolvimento. A moldabilidade dos homens é reafirmada em outra direção. A 

educação deve conformá-los às necessidades do desenvolvimento e às necessidades 

políticas e morais da sociedade. Esta afirmação dissimula-se em formas esmaecidas: 

preparar o homem para o exercício consciente da cidadania e assegurar a prevalência 

de valores espirituais e morais‖   

[...] 

―Nos três últimos governos analisados, passa-se de um Estado que promove o 

desenvolvimento para a população (governo Ney) para o que molda a população 

conforme os requerimentos do desenvolvimento e, nos dois últimos governos, 

também conforme os requisitos políticos da sociedade‖
201

 

  

 Os discursos da sociedade promovendo o desenvolvimento e seu contraponto, da 

sociedade desenvolvida devendo adequar seu povo não vieram exatamente em substituição 

uma à outra. Ambas conviveram (mesmo no governo Goulart, é possível observar esse 

segundo discurso em algumas ocasiões), porém se no início da década de 1960 era a primeira 

que aparecia com mais frequência, após o golpe de 1964 a segunda prepondera. Gonçalves e 

Gonçalves, que fazem análise semelhante à de Lia Zanotta, tomando como fontes os discursos 

dos governadores paranaenses perante a assembleia legislativa na abertura do ano legislativo, 

concluem que, especialmente a partir da década de 1970, a educação começa a aparecer 

subordinada ao desenvolvimento econômico. Como um direito em si, a educação interessa 

cada vez menos. ―Quando é mencionada, sempre o é em relação ao desenvolvimento, e por 

meio de dados quantitativos‖
202

.  

 Essa visão transparece com bastante clareza na revisa Educação. A própria missão da 

revista parece ser contribuir nesse processo de ―levar o povo ao desenvolvimento‖.  
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 Um dos momentos em que essa concepção aparece de forma mais explícita na revista 

Educação é em um dos raros textos escritos por ministros, no caso o ministro da educação 

Jarbas Passarinho, quando na edição 7 da revista, de 1973, afirma que  

 

há momentos na vida de um povo em que o desenvolvimento se adianta ao nível 

existente do estágio educacional. Neste caso, é preciso investir rapidamente na 

educação, com o fim precípuo de atualizá-la, de reformá-la, para que ela não fique a 

reboque (ex post factum) do desenvolvimento
203

 

 

 Em outra edição da revista, Nelly Novaes Coelho descreve a realidade brasileira como 

―uma nação nova em plena expansão econômica, e um povo que, levado em direção da 

Cultura, precisa ‗queimar etapas‘‖
204

. 

Portanto, fica bastante clara a noção de que o país estava à frente de seu povo, e que a 

educação teria papel fundamental em tirar esse atraso. 

Em outro texto, sobre as escolas rurais, o discurso paternalista é bastante evidente: ―A 

educação contribui para ajudar aos agricultores a identificar as causas de seu atraso, 

capacitando-os, ao mesmo tempo, a solucionar os respectivos problemas envolvidos‖
205

. Os 

conhecimentos e tradições dos próprios agricultores são completamente ignorados – a 

educação serve para que percebam um atraso já diagnosticado por outros e implementem 

soluções que também já estão previamente estabelecidas.  

Em artigo específico sobre a matéria Estudos Sociais (orientando a formação do 

currículo dessa nova disciplina) Consuelo de Menezes Garcia Lima afirma que  

 

Todas as sociedades sentem necessidade de autopreservar-se. Para tal, procuram 

transmitir seu modo de vida ou sua cultura à população mais jovem que as constitui. 

Ocorre, porém, que muitos países, entre eles o Brasil, consideram a educação pedra-

de-toque no processo de desenvolvimento e crescimento econômico que se propõem 

realizar. Falar em desenvolvimento é falar em mudança da padrões culturais. 

 

O tom compreensivo com a cultura tradicional aparece como uma forma de amenizar 

o que ela tem a dizer a seguir, ou seja, que os padrões culturais precisam mudar (e a mudança 

é planejada pelo Estado).
206

 O mesmo tom aparece em texto de Vamireh Chacon, quando 

defende que ―Claro que os valores culturais da sociedade terão de ver-se modificados para 

aceitar as mudanças de fato democratizantes, populares apesar de desprovidas de 

populismo‖
207

, ou seja, as mudanças trazidas pela ditadura estariam à frente do seu povo. A 

educação viria para mudar os valores culturais da sociedade de modo a esta estar apta ao 
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desenvolvimento. Na edição seguinte da revista, ainda em 1976, o mesmo ponto de vista é 

reforçado, agora em artigo sobre a educação infantil: ―a grande maioria das crianças que 

ingressa na vida escolar obrigatória chega de lares onde se constata a quase total ausência de 

estímulos sensório-motores, afetivos, sociais e verbais, a que se somam condições 

extraordinariamente precárias de alimentação e saúde‖
208

. Talvez até como uma resposta às 

críticas pelos maus resultados das reformas, os especialistas da revista Educação colocam a 

culpa no atraso cultural do povo. 

O ponto de vista recorrente na revista era de que o mundo estaria em uma fase de 

transformações muito rápida. O Estado estaria conseguindo acompanhar esse ritmo, mas o 

povo não, e para tal precisaria da educação. Por isso a retórica de ―queimar etapas‖, ou o 

discurso – de tom evolucionista – de ―passar de mitos fantasiosos ao homo oeconomicus‖
209

.  

Percebe-se através desses trechos que o desenvolvimento, questão já abordada, está 

profundamente atrelado a uma visão de progresso. Há, na ótica defendida na revista Educação 

uma linha progressiva pela qual as diferentes nações devem passar. O Brasil estaria 

relativamente atrasado, mas, com o impulso dado pelo novo regime, estaria rapidamente 

trilhando esse caminho e alcançando as nações desenvolvidas, notadamente os EUA. Não se 

trata, contudo, de um caminho que o próprio Brasil construiria, mas uma rota já pré-definida. 

 

4.2.1.1 A categoria docente a ser instruída 

 

O discurso do atraso que precisava ser tirado, sob a liderança de um Estado que já se 

adiantara ao progresso com o novo regime após 1964, transparece também para a visão 

construída acerca da categoria docente.  

 A categoria profissional dos docentes do 1º e 2º grau representava no imaginário da 

ditadura uma figura ambígua.  

 Por um lado, eram os responsáveis por executar os planos grandiosos para a educação. 

Seja em termos de capacitação técnica, de inculcar um espírito patriótico ou de legitimar o 

regime, o Estado não seria capaz de executar diretamente essa missão. Para isso, precisava 

utilizar intermediários, no caso os professores. 

 Por outro lado os professores representavam também um perigo. Dentro das salas de 

aula, tinham um acesso aos jovens brasileiros que o Estado tinha dificuldade de conseguir por 

outros meios. A massificação da escolarização também aumentava a influência desses 
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profissionais. Formados dentro das universidades, um dos espaços de mais proeminente 

oposição ao regime (ainda que também houvesse lá colaboração e consentimento
210

) e uma 

das grandes preocupações da ditadura no que diz respeito a controlar e reprimir dissidentes, 

professores representavam também um perigo potencial. Se não fossem devidamente (na ótica 

do regime) instruídos e controlados, poderiam utilizar o espaço que o Estado lhes conferia (a 

sala de aula) para transmitir ideias contrárias aos interesses do governo. Desde antes do golpe 

já havia uma desconfiança em relação a essa categoria. Na sua análise sobre o ―Marcha pelo 

Ensino Livre‖ de 19 de março de 1964, Codato e Oliveira
211

 demonstram como, no caso da 

manifestação de Curitiba, em que um dos temas era a oposição ao projeto de produção de 

livros didáticos diretamente pelo MEC, já havia a acusação de que o MEC se transformara em 

um meio de infiltração comunista. 

 A ditadura nutria assim sentimentos ambíguos com relação aos professores. Tinha 

interesse neles e em sua formação pois eram imprescindíveis ao seu projeto de educação e 

portanto de nação. Ao mesmo tempo nutriam por eles suspeitas. A saída seria instruí-los, 

controlá-los e, se preciso, reprimi-los como faces diferentes de um mesmo processo. 

 Nesses termos, a revista Educação contribuía substancialmente para essa instrução 

técnica do professorado, dentro da já apresentada perspectiva foucaultiana da positividade do 

poder – ou seja, o poder não somente reprime, mas produz. 

 A demonstração mais clara disso está nos diversos artigos dedicados à implementação 

da lei 5692/71, como no artigo de Maria Terezinha Tourinho Saraiva, ―A implantação da nova 

lei‖
212

. Os professores não são tratados como participantes dessas mudanças, mas meramente 

como seus executantes (e que precisam ser treinados para tal). 

 A defesa dos cursos de licenciatura inclusive se dá nos termos da falta de preparo do 

corpo docente naquele momento
213

. 

 Prevalece assim a ideia de que a reforma não somente não é realizada pelos próprios 

professores, como estes também precisam ser reformados para garantir seu sucesso. ―As 

condições de formação dos professores devem ser profundamente modificadas, para que sua 

missão seja na realidade mais a de educadores que a de especialistas em transmissão de 

conhecimentos‖
214

.  
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Na edição 29 (1979) há uma propaganda da revista ―Educação física e desportos‖ que 

sintetiza a mensagem válida também para a revista Educação: ―Conheça na teoria o que você 

precisa fazer na prática‖
215

. Ainda que não haja um caráter repressor das atividades atuais dos 

professores, o uso do verbo ―precisar‖ demonstra que há uma ordem para que a atividade 

docente seja reformada. 

 Nesse propósito de reformar também o corpo docente que a revista Educação se 

coloca como uma veículo instrutivo, ensinando sobre a implementação da lei (com ênfase na 

mudança de disciplinas para áreas, e a introdução de novas matérias, como artes e a 

orientação vocacional), novidades do campo da psicologia da educação e sobre o uso de 

tecnologias. Em geral, a forma como essa instrução é transmitida procura não humilhar ou 

reprimir o saber que os professores já tinham, mas não parte desses e sim de um modelo 

completamente novo. No novo regime também teria que emergir um novo professor. O 

modelo anterior, arcaico, deveria ser substituído por um novo, científico. ―A ação didática 

tornar-se-á científica, evitando a improvisação, na medida em que se apoiar no conhecimento 

do processo de aprendizagem
216

‖. Para tal, o professorado teria que ser instruído, como já 

demonstra o título de artigo recheado de análises quantitativas de Lúcia Regina Moreira de S. 

da Fonseca e Zorilda Andrade Vaz da Silva: ―Treinamento de professores alfabetizadores‖
217

. 

 Não cabe no escopo dessa pesquisa verificar o grau de sucesso da inculcação desses 

valores nos professores. Porém, é interessante notar como, apesar das organizações sindicais 

docentes terem sido importantes protagonistas do processo de abertura política o discurso da 

Teoria do Capital Humano acabou por penetrar nas próprias organizações de docentes. Na 

―Carta Aberta do Professorado pela Educação‖ encontrada no DOPS-PR, provavelmente do 

início de 1974, a categoria reclama por salários mais dignos argumentando ―A história nos 

mostra que a educação é a única alavanca capaz de guindar um povo da condição de ignorante 

e servil à condição de participante e desenvolvido‖
218

. Percebe-se aqui que o próprio 

professorado, mesmo quando em oposição ao regime (pela precarização de suas condições de 

trabalho) se utiliza da retórica da educação como meio de adaptar o povo (ignorante e servil) à 

sociedade desenvolvida e da Teoria do Capital Humano para demonstrar a necessidade do 

investimento em educação para obter o desenvolvimento depois. É possível que essa 

incorporação do discurso fosse mero artifício retórico. Porém, também é bem possível que os 
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princípios da Teoria do Capital Humano fossem tão difundidos que mesmo os professores os 

incorporassem e acreditassem neles. 

 

4.2.2 A finalidade técnica da educação e sua cientificidade 

 

 Ainda dentro da lógica da Teoria do Capital Humano, incorpora-se a concepção da 

educação como devendo ser fundamentada em aspectos técnicos e científicos. Assim, não 

somente a finalidade da educação se torna fundamentalmente a formação técnica, como a 

educação torna-se ela própria uma técnica, e como tal cientificamente embasada. Nesse 

paradigma, professores se tornam meros executores – cuja execução deve ser instruída, por 

exemplo, pela revista Educação. Dois títulos de artigos exemplificam perfeitamente o 

raciocínio: ―O homem, a técnica e a lei 5692/71‖
219

, de Maria do Socorro Jorão Emerenciano 

na edição 8 (1973), e ―Engenharia da instrução‖
220

, de Cosete Ramos, na edição 25 (1977) 

 A própria formatação da revista já revela essa face. Apesar de se aproximar dos 

periódicos comerciais pela capa e presença de fotografias, ainda são comuns os artigos que 

apresentam, por exemplo, citações e referências bibliográficas ao final, o que lembraria mais a 

artigos científicos, mesmo não se tratando do caso. Há assim, uma necessidade de demonstrar 

a cientificidade e, portanto o grau de verdade daquilo que é afirmado. A pedagogia precisa, 

aos olhos dos editores da revista, portar-se como uma ciência (e mais próxima das ciências 

―puras‖ e quantitativas), como demonstra o artigo ―Contribuições da pesquisa pedagógica à 

didática‖
221

, de Flávia Maria Sant‘Anna. 

 Podemos verificar isso nesse trecho do artigo de Edíria Coelho Garcia:  

 

Só muito recentemente começaram a ser admitidos métodos racionais na 

administração escolar, tendo seus dirigentes poderes delimitados por padrões 

lógicos, definidos por funções conhecidas e visando a metas identificadas.
222

 

 

A educação ―científica‖ assim é racional, lógica, eficiente, em contraste com o 

tradicional, o intuitivo e o baseado nos costumes. Para Guillardo Martins Alves, ―A política 

educacional procura aplicar os postulados científicos no sentido de alcançar os fins 

educativos‖
223

. 
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Exemplo semelhante está no texto ―Geração ótima da oferta disciplinar - programação 

0-1 estocástica‖
224

 (título de artigo científico), de Reynaldo Arcírio e Geraldo da Silva e 

Souza, que utiliza as técnicas matemáticas da pesquisa operacional na gestão escolar ou 

quando Riva Roitman afirma, já em 1979 que ―O planejamento, que visa dar ao sistema o 

grau máximo de efetividade, pode ser definido como ‗uma tomada de decisões entre possíveis 

alternativas, visando atingir os resultados previstos de forma mais eficiente e econômica‖
225

. 

Essa importância dada à fundamentação científica se relaciona com as relações entre 

poder, ciência e verdade discutidas por Michel Foucault
226

. Para ele, o desenvolvimento da 

ciência não se trata da descoberta ou elucidação da verdade, mas da produção de regimes de 

verdade, que por sua vez é produzida e ao mesmo tempo tem efeito de poder. Dentro dessa 

lógica, a suposta fundamentação científica dessa pedagogia específica procuraria, afirmando-

se como verdade, desqualificar outras formas de pensar a educação. 

 Assim, a arcabouço técnico da educação permitiria vencer a disputa de propostas 

pedagógicas através da eliminação do conflito entre elas, pois havendo a verdade 

cientificamente estabelecida, não haveria mais outras propostas, somente a proposta 

verdadeira e as falsas. A técnica e a ciência seriam assim responsáveis por gerar a 

―Democracia sem conflitos‖ à qual se referia Maria Ximena Alvarez.
227

 Isso também aponta 

na direção que Herbert Marcuse descrevia, em O Homem Unidimensional, quando afirma que 

 

O progresso técnico, estendido a um sistema total de dominação e coordenação, cria 

formas de vida (e de poder) que parecem reconciliar as forças que se opõem ao 

sistema e derrotar ou refutar todo protesto feito em nome das perspectivas históricas 

de libertação do trabalho árduo e da dominação. [...] integração dos opostos, que é 

tanto o resultado quanto o pré-requisito dessa realização
228

  

 

Por isso, o uso amplo de técnicas matemáticas, estatísticas e de gestão. Educar já não 

implicaria mais em escolhas (que estariam sujeitas ao viés político), mas somente em gerir. É 

o que leva Lady Lina Traldi a defender ―planejamento e organização dos recursos necessários 

como ‗entradas‘ (inputs), a fim de atender e desenvolver plenamente no planejamento 

curricular, as necessidades levantadas‖
229

. 
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A técnica, antes vista como um meio, transforma-se nesse processo em um fim por si 

próprio. ―Os direitos e liberdades que eram os fatores vitais nas origens e nos estágios iniciais 

da sociedade industrial se renderam ao estágio superior dessa mesma sociedade; [...] A 

realização cancela as premissas‖
230

 A sociedade industrial (ou até pós-industrial) 

desenvolvida geraria, através de um progresso técnico, uma via única de compreender a vida, 

eliminando qualquer possibilidade de oposição e alternativas (por isso unidimensional). 

 As oposições de classe – mas de fato os conflitos de modo geral – estariam assim 

ofuscados e os divergentes unidos em prol de um suposto progresso.  

 

A mesma organização tecnológica que contribui para uma comunidade mecânica no 

trabalho também gera uma interdependência que integra o trabalhador com a fábrica. 

[...] Em algumas das empresas mais avançadas tecnicamente, os trabalhadores 

mostram até mesmo um sério interesse pela empresa – um efeito frequentemente 

observado na ‗participação dos trabalhadores‘ na empresa capitalista
231

  

[...] 

O novo mundo do trabalho tecnológico reforça assim o enfraquecimento da posição 

negativa da classe trabalhadora: esta não parece mais ser a contradição viva da 

sociedade estabelecida
232

  

 

Marcuse ainda complementa que essa eliminação de conflitos está atrelada ao discurso 

do operacional, do prático, do funcional. Eliminam-se assim os conceitos abstratos (que para 

ele estavam presentes inclusive em pensadores conservadores de antes, como Burke e 

Tocqueville). O resultado é um super-pragmatismo em que deixa de haver um conceito ideal, 

restando somente o real, que se torna aparentemente o único possível.  

 

Neste universo comportamental, palavras e conceitos tendem a coincidir, ou melhor, 

o conceito tende a ser absorvido pela palavra. O primeiro não tem outro conteúdo do 

que aquele designado pela palavra no uso publicizado e padronizado, e espera-se que 

a palavra não tenha nenhuma outra resposta além do comportamento (reação) 

publicizado e padronizado.
233

 

 

Ao definirem-se conceitos sem abstração, mas somente a partir do real existente, 

elimina-se a possibilidade de questionar uma diferença entre o real existente e o conceito 

(pois o real inevitavelmente se aproximará do conceito, uma vez que este foi estabelecido via 

observação do próprio real). ―Proclamando a realidade social existente como sua própria 

norma, essa sociologia fortalece nos indivíduos a ‗fé infiel‘ na realidade que são vítimas‖
234

. 

Esse fenômeno se reflete na ciência moderna, e sua obsessão pelo empirismo e pelo 

operacional. 
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Muitos dos conceitos mais seriamente perturbadores estão sendo ‗eliminados‘, ao se 

mostrar que não se pode dar nenhuma explicação adequada deles em termos 

operacionais ou comportamentais. O ataque radical empirista [...] fornece então, a 

justificativa metodológica para o desmerecimento do espírito (mind) realizado pelos 

intelectuais – um positivismo que, em sua negação dos elementos transcendentes da 

Razão, forma a contraparte acadêmica do comportamento requerido socialmente
235

 

 

É por isso que os teóricos da educação se voltam nesse momento com grande ênfase 

para a psicologia da educação behaviorista (comportamental), pois esta lhe daria um 

arcabouço científico para lidar com os estudantes. 

 

Sua base de sustentação teórica desloca-se para a psicologia behaviorista, a 

engenharia comportamental, a ergonomia, informática, cibernética, que têm em 

comum a inspiração filosófica neopositivista e o método funcionalista. Do ponto de 

vista pedagógico, conclui-se que, se para a pedagogia tradicional a questão central é 

aprender, e para a pedagogia nova, aprender a aprender, para a pedagogia tecnicista 

o que importa é aprender a fazer
236

 

  

É possível observar esse fenômeno em diversos artigos fundamentados nessas teorias, 

como ―Tecnologia da Educação: os fundamentos psicológicos da instrução programada‖
237

, 

de Nelson Rosamilha, que conta com diversas referências à Frederic Skinner, um dos 

principais psicólogos do behaviorismo ou ―O homem universal e a revolução dos 

conceitos‖
238

, de Richard Andre, ambos de 1973, ou ―Contribuição da análise experimental do 

comportamento à educação‖
239

, de João Claudio Todorov, no ano seguinte. É notável que, 

conforme já foi descrito, à medida que os fracassos da reforma da educação se tornam mais 

visíveis, essas teorias começam a ser mais questionadas (introduzindo, por exemplo, autores 

como Carl Rogers). Ainda, assim, a influência do behaviorismo é muito impactante. 

A educação não poderia ter assim nenhum papel de transformação social, mas somente 

de ajuste e adaptação – o que já foi observado nos textos das reformas -, afinal ―Os problemas 

são resolvidos, não por meio de novas informações, mas rearranjando o que nós já 

sabemos‖
240

. Não há espaço, na racionalidade técnica, segundo Marcuse, para uma verdadeira 

imaginação social. Por isso, há um incentivo na revista ―Educação‖ para um ensino 

―científico‖, justificando a presença na revista, por exemplo, de um estudo sobre arte 

rupestre
241

, ou instruções técnicas sobre o ensino de teatro
242

. 
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Outra questão muito presente na revista é o incentivo e a instrução a respeito do uso de 

novas tecnologias. Definindo-se como uma educação a serviço do progresso técnico, a 

tecnologia deveria ser utilizada em sala de aula, como demonstram, por exemplo, dois artigos 

da edição 4
243

 (1972), de títulos ―O papel do planetário na educação‖ e ―O desafio da 

teleducação‖. De modo geral, o que se verifica a respeito dessa temática é a tentativa de 

inserir na escola os recentes desenvolvimentos dos meios de comunicação (notadamente a 

TV, que recebe recorrentes artigos dedicadas à sua utilização educativa) que se massificaram 

no Brasil justamente nessa época. É notável que esses mesmos meios também tenham sido 

bastante utilizados pelos movimentos de resistência à ditadura (com destaque para os artistas). 

Ainda que não sejam explicitamente citados dessa forma, é possível inferir um esforço por 

parte da revista Educação de desviar esses meios para fins que considera mais adequados. Por 

isso, artigos como ―Educação e meios de comunicação‖, de Wilme Jamile Jorge
244

 ou ―TV 

educativa: questão de gramática‖, de Climério Ferreira, que afirma que ―Um fato, porém, é 

indiscutível: a educação não poderia marginalizar-se do progresso tecnológico, a ponto de 

desconhecer as conquistas humanas no campo‖
245

. O uso da tecnologia é, nessa perspectiva, 

um sinal do desenvolvimento e ao mesmo tempo um meio de alcança-lo, ―com toda a sua 

linha de trabalho voltada para a perspectiva de educação para o desenvolvimento...‖
246

.  

Essa interpretação nos fornece uma via de análise que permite compreender a 

ideologia do progresso técnico como uma forma talvez mais sútil (e possivelmente mais 

eficiente) da ditadura atingir seus objetivos do que as formas tradicionais (prisões, torturas, 

perseguições, etc.) de repressão direta, que evidentemente não cessaram de existir. 

A educação defendida pela revista seria, portanto melhor que outras concepções pelo 

critério da modernidade em relação ao atraso. A visão de um progresso linear leva a 

conclusão de que essa concepção de educação seria a única possível – formando assim um 

pensamento unidimensional. 

 

4.3 A revista Educação e a vertente patriótico-conservadora 

 

A vertente mais patriótico-conservadora de educação também se faz presente na 

revista, ainda que de forma marginal, como em artigo sobre o ensino de Educação Física, que 
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afirma que esta deve ser ―a moral em ação‖
247

. Em especial, essa vertente se faz presente em 

artigos sobre a Educação Moral e Cívica, o principal símbolo dessa concepção – e que 

recebeu uma edição especial da revista dedicada ao tema (número 27, abril-setembro de 1978) 

- como um assinado por Luiz Antonio Alves, de título ―CNMC [comissão nacional de moral e 

civismo]: Em defesa do humanismo‖, em que se mostra mais reticente em relação à visão de 

progresso da vertente tecnicista: ―Se a Comissão tem o cuidado de visualizar os perigos do 

progresso, não deixa de aceitá-lo, dentro de certas condições‖
248

 Outro exemplo está em 

entrevista com Humberto Grande (professor da UFPR) voltado também a Educação Moral e 

Cívica.  

 

Analisamos cuidadosamente essas filosofias, e principalmente as de orientação 

materialista, marxista e existencialista, concluindo que as soluções do problema 

ético por elas apresentadas não satisfazem e fracassaram nos seus objetivos de negar 

a espiritualidade. Nesta época de subversão dos valores, é preciso reafirmar o 

princípio da moral e o sentido da transcendência através da ideia de um Bem 

absoluto. Por isso, relacionamos numa unidade indissociável o ensino religioso, 

moral e cívico. A cultura verdadeira é constituída de valores eternos e absolutos, 

razão pela qual não subordinamos a Educação Moral e Cívica a filosofias éticas da 

moda. A nossa moral é cristã e respeita a dignidade humana. A fundamentação 

filosófica da disciplina estudada baseia-se nos valores espirituais e morais da cultura 

ocidental.
249

 

 

Mais um caso está na edição 5
250

, em artigo de Carlos Juliano Torres Pastorino 

defendendo o ensino do Latim nas escolas, em crítica ao aspecto utilitarista da educação do 

momento. Tal proposta provavelmente seria prontamente rechaçada pelos defensores da 

educação tecnicista e não tem muito sentido dentro da concepção da Teoria do Capital 

Humano. Ainda assim se faz presente na revista. Da mesma forma, a noção de Estudos 

Sociais defendida por Maria Onolita Peixoto na edição 7 também não se enquadra nesse 

concepção: ―Estudos Sociais constituem uma área de ensino essencialmente nacionalista. Sob 

ela repousa a responsabilidade precípua de formar o cidadão que a sociedade espera em quem 

a nação possa confiar.‖
251

 

O tema da identidade e integração nacional, caro a vertente patriótico-conservadora, 

também aparece algumas vezes, ainda que principalmente nos artigos de teor mais 

propagandísticos sobre o ensino superior, como a proliferação territorial das universidades em 

―A universidade das Américas‖
252

, sobre a UFSM (Universidade Federal de Santa Maria) ou 
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propaganda sobre o projeto Rondon: ―Projeto Rondon: por uma universidade integrada‖
253

, de 

José Natal Barbosa. No que se refere à educação básica, a forma mais recorrente como esse 

tema aparece é em artigos versando sobre o folclore brasileiro e sua inserção no ensino, como 

o artigo ―O ensino do folclore‖, de Renato Almeida
254

 ou ―Descrição acurada do movimento: 

um problema para o pesquisador/professor de dança folclórica‖ de Domari Espósito
255

. 

Um caso bastante interessante para compreender-se o raciocínio da concepção 

patriótico-conservadora está na edição 4, de 1972, em longa descrição de um processo em que 

pais de alunos Testemunhas de Jeová de São Paulo estavam solicitando dispensa de aulas ou 

eventos da escola em que houvesse culto à bandeira ou outros símbolos nacionais, por 

motivos religiosos. A secretaria estadual de educação havia indicado que ―nenhum aluno, seja 

qual for a religião ou a doutrina filosófica a que se filiem os seus familiares, poderá ser 

dispensado das práticas de educação cívica, entre as quais se inclui o culto aos símbolos 

nacionais‖
256

. A comissão estadual de moral e civismo, todavia, ainda que reprovasse a 

atitude dos pais, orientava a não punir os alunos, pois estes estariam agindo em ―obediência 

ao pátrio poder‖
257

. Ao que a secretaria responde  

 

A Educação Moral e Cívica constitui disciplina e prática educativa de caráter 

singular, que não se confunde com as demais disciplinas do currículo escolar. As 

superiores razões de ordem pública que a inspiram estão, indissoluvelmente, 

vinculadas à própria estabilidade da nação brasileira. Assim, aceitar, a título de 

‗liberdade religiosa‘, que uma minoria fuja ao seu cumprimento, seria esquecer 

circunstâncias de transcendental significação para os destinos do país.
258

 

 

Diante do impasse, a comissão nacional de moral e civismo interveio, afirmando que 

―enquanto Deus figura na letra a do art. 2º do Decreto Lei 869, Pátria figura apenas na letra d, 

querendo-se, com isso, significar a hierarquia de valores, que para nós é primacial‖
259

. 

Entretanto, o culto e devoção à bandeira seriam usados em forma figurativa, ―jamais querendo 

significar prevalência dos interesses temporais sobre os interesses eternos‖
260

. Assim,  

 

―o Estado brasileiro pode obrigar adeptos das várias Igrejas a cumprir os preceitos 

de ordem pública com relação às práticas de civismo, sob pena de não admitir em 

suas escolas, ou mesmo em quaisquer escolas, alunos que não se sujeitem às 

atividades cívicas previstas em lei‖.
261
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A comissão considera, contudo, a expulsão ou suspensão dos alunos uma medida 

excessiva, devendo ser os pais os punidos e obrigados à, no ato da matrícula, assinarem um 

termo de concordância com as práticas cívicas. 

Para além do conflito, é possível observar a presença de três postulados da vertente 

patriótico-conservadora: o respeito e culto aos símbolos da pátria; a importância dada à 

religiosidade (não explicitamente cristã, mas de fato sendo) como parte integrante do cidadão 

esperado; e também o destaque dado ao respeito à autoridade paterna. 

 A importância da religiosidade (geralmente se referindo a uma religiosidade cristã, 

quando não especificamente católica) também aparece em alguns momentos. Na edição 13 

(1974), José Hermógenes de Andrade, em artigo de título ―Educação Cósmica‖ faz uma 

crítica aos movimentos de juventude mais recente (ainda que não cite, é provável que se refira 

aos protestos de 1968).   

 

Nos últimos tempos, fanáticos psicanalistas, bem representados por Herbert 

Marcuse, saíram a campo, convocando a juventude do mundo para um movimento 

de redenção, que consistiria numa espécie de abdicação da condição humana, um 

retorno à condição pré-luciferina. Seria uma reconquista do Éden instintivo; covarde 

e cômoda regressão psicológica é o que pretendem. Seria possível, para eles vomitar 

o fruto da ‗árvore do conhecimento‘, que está ainda em processo digestivo, 

especialmente em Adão, atravancando a garganta
262

 

 

 Para o autor esse fenômeno estaria relacionado ao uso de drogas, que ―têm ajudado a 

chegar a isso: em vez da saudosa felicidade edênica, o inferno da loucura‖
263

. Como saída, 

contudo, o autor não defende o uso da repressão violenta, mas sim uma retomada da 

espiritualidade (neste caso, podendo inclusive utilizar referências orientais, já que recomenda 

o ensino de Ioga). ―O violento, o hipócrita, o ladrão, o sexomaníaco, o ganancioso, não podem 

realizar o máximo de si mesmos, não podem chegar a meta: Deus‖
264

. A moral desejada 

estaria, portanto, já não tanto ligada ao trabalho e à técnica, como preconizaria a educação 

tecnicista, mas à religiosidade. 

 De forma mais direta ainda, essa ideia é expressa por Victoriano Baquero Miguel no 

artigo ―Religiosidade nos jovens goianos‖. Este afirma que ―sem maiores dificuldades 

aceitamos a proposição sociológica de que ‗o homem é um ser social‘. Com o mesmo direito 

devemos aceitar a proposição psicológica de que ‗o homem é um ser religioso‘‖
265

 ―Os jovens 

religiosamente insatisfeitos tornam-se ateus e indiferentes, porém manifestam sintomas de 

inadaptação psicológica e têm mais problemas do que os jovens religiosamente bem 
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adaptados‖.
266

 Ao final, conclui com ―a necessidade de uma maior e melhor educação e 

formação religiosa dos nossos jovens para que continuem a ser normais e semelhantes aos 

jovens de outros países, sinal de normalidade psicológica‖
267

. A religiosidade é, portanto, 

naturalizada e associada à sanidade psicológica. 

 As menções a religião, são, contudo, pouco frequentes de modo geral, com exceção 

dos raros artigos assinados por políticos ligados ao regime. O artigo de apresentação da 

primeira edição
268

, assinado pelo então ministro da educação Jarbas Passarinho cita Deus 

diversas vezes. Já na edição 23 (1977), o também então ministro da educação Ney Braga 

defende que  

 

o hábito de ler é, também, passo fundamental para o hábito de crer [...] No livro, 

encontramos a palavra de que carecemos. E no Livro dos Livros buscamos a 

inspiração maior e constante que tem presidido à nossa formação como homens 

livres e como nação soberana, amante da paz e da cordialidade
269

. 

 

 Na edição 27 (1978) o artigo ―Objetivos da OSPB‖, de Adolpho J. de Paula Couto, 

exprime com muita precisão a forma como, nos momentos em que aparece, é pensada a 

vertente patriótico-conservadora na revista ―Educação‖.  

 

―Essas considerações são de suma importância quando se atenta para o processo 

revolucionário de inspiração comunista, denominado de ‗guerra revolucionária‘ ou 

‗guerra política‘, entre cujas técnicas, empregadas na destruição das sociedades 

ocidentais, estão aquelas que se empenham na desmoralização das respectivas 

instituições sociais e políticas, bem como da autoridade em geral. Tais técnicas são 

largamente empregadas no meio da juventude, com apoio dos meios de 

comunicação, alguns deles consciente ou inconscientemente empenhados em 

verdadeira emulação no sentido da degradação dos valores morais. [parágrafo] Ora, 

se a censura, apesar dos protestos que contra ela frequentemente se ouvem, partidos 

de alguns círculos, não consegue sustar os efeitos da guerra política no sentido de 

desmoralizar as instituições do mundo livre, maior relevo ainda assume a Educação, 

no sentido de procurar imunizar as novas gerações contra o hábil e solerte trabalho 

de conquista das mentes, que ela empreende através da técnicas de desmoralização e 

de impregnação psicológica‖ [...] ―a OSPB, como a EMC, exige, para não ser 

contraproducente, uma rigorosa seleção dos professores, a qual deve abranger o 

campo ideológico‖ [...] ―é maiúscula a sua importância na segurança interna, 

permitindo habilitar os jovens para enfrentar as técnicas subversivas que visam a 

conquistar-lhes as mentes‖ [...] ―a sua eventual falência, por isso mesmo, terá efeitos 

altamente negativos na implantação da segurança interna, aumentando a eventual 

necessidade de medias repressivas‖.
270

 

 

 Aqui está um dos poucos momentos em que a revista Educação adota um tom mais 

alarmista em relação à ―subversão‖. Porém, diante das limitações dos métodos repressivos (no 

caso a censura), o sistema de ensino surge como um mecanismo mais propositivo. 
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No entanto, ainda que os artigos de forte teor conservador chamem bastante atenção, 

não são estes que ditam o teor da revista – e mesmo quando aparecem não é com um viés 

repressivo. A abordagem tecnicista está presente não só em maior quantidade de artigos, mas 

transpassa a visão em artigos não relacionados diretamente a um desses temas. A própria 

existência de uma edição (n. 27) da revista voltada especificamente para o tema da EMC 

demonstra que, se por um lado a vertente patriótico-conservadora se fazia presente também no 

grupo editorial da revista, por outro demonstra certo isolamento, afinal, se fosse 

preponderante não haveria necessidade de uma edição voltada exclusivamente ao tema – e de 

fato o tema é pouco comum nas demais edições. 

 Nos casos aqui analisados a revista Educação fala mais pelos seus silêncios do que por 

aquilo que está presente nela diretamente. A ditadura civil-militar não poderia se limitar a 

repressão da oposição, ainda que essa prática fosse recorrente. Era também preciso produzir o 

consentimento e a concordância. É nesse aspecto que se destaca a revista Educação. O tema 

da repressão é praticamente ausente. Não há relatos de prisões ou ameaças de qualquer tipo de 

punição àqueles que não seguissem a doutrina do regime. Parece haver uma preocupação da 

revista em não adentrar nesses temas. Mesmo críticas a quem discordasse das políticas 

educacionais eram raras – a postura era de, ao não mencioná-las, negar sua existência. Nesse 

caso, a revista transmite mais pelos seus silêncios do que pelo conteúdo em si, destacando-se 

as posturas que os educadores deveriam adotar, e deixando o tom repressivo para os porões 

dos aparelhos de segurança. Não há, nem mesmo nos artigos de teor mais conservador, um 

tom repressivo nem mesmo orientações para os professores em relação a comportamentos, 

práticas e conteúdos que deveriam ser combatidos ou evitados. A revista não proíbe nem 

afirma o que não deve ser feito, mas explica o que deve ser feito.   

Portanto, a revista Educação tinha como objetivo mais orientar do que reprimir. Essa 

conclusão dialoga com a concepção de poder desenvolvida por Michel Foucault. O poder é 

geralmente entendido como essencialmente repressor. Foucault não nega o caráter violento e 

opressor que o poder assume, mas afirma que ao mesmo tempo o poder também precisa 

produzir discursos que o legitimem, o que ele denomina de positividade do poder (positivo 

não no sentido de ser algo bom, mas de ser propositivo e não repressivo). 

 

O que faz com que o poder se mantenha e que seja aceito é simplesmente que ele 

não pesa só como uma força que diz não, mas que de fato ele permeia, produz 

coisas, induz ao prazer, forma saber, produz discurso. Deve−se considerá−lo como 
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uma rede produtiva que atravessa todo o corpo social muito mais do que uma 

instância negativa que tem por função reprimir. 
271

 

 

No caso da ditadura, podemos compreender a construção de representações da prática 

pedagógica como parte dessa positividade do poder. O regime detinha o uso da força, e fazia 

uso desta. Porém, sabendo ser este recurso um inibidor do consentimento social quando 

utilizado de forma generalizada, a ditadura complementava o uso da força bruta (e a ameaça 

de usá-la) com a inculcação de seus ideais. Impondo-se certas concepções à população, o 

meio da força bruta seria ao mesmo tempo legitimado e em certa medida evitado. A revista 

Educação poderia cumprir esse papel. Divulgando as ideias e realizações do MEC para a 

categoria docente, facilitaria o trabalho de torná-la dócil, obediente e produtiva em relação aos 

objetivos do governo, podendo deixar o uso da força bruta somente para casos específicos e 

evitando o desgaste do regime. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A análise da revista Educação permite apontar algumas conclusões acerca das 

concepções de educação da ditadura civil-militar e seus meios de difusão. 

 Como já seria de se esperar, sendo a revista um veículo oficial do MEC – ainda que 

não necessariamente escrita por pessoas ligadas formalmente ao Estado -, ela tem como 

principal finalidade a divulgação das ideias e ações educacionais do Estado. A principal delas 

é a divulgação da reforma do ensino de 1º e 2º graus de 1971 (não por coincidência o ano de 

lançamento da revista Educação). Ainda que a partir do final da década de 1970 mesmo a 

revista tivesse que admitir falhas nas reformas, a divulgação delas é, de forma geral, positiva e 

até propagandística.  

No entanto, por promoverem modificações profundas na organização escolar, as 

reformas não precisavam somente ser divulgadas, mas o público, principalmente profissionais 

da educação, instruído sobre a implementação das reformas. Dessa forma, a revista Educação 

não pretende somente versar sobre educação, mas ser também ela educativa. Todavia, 

seguindo o modelo autoritário do regime, essa transmissão não é de forma alguma dialógica, 

mas, tal como as reformas, efetuada de cima para baixo, ou seja, o professorado é uma 

categoria a ser instruída e treinada. Seus próprios saberes são ignorados e considerados 

ultrapassados, cabendo a eles capacitar-se (tal como deverão capacitar seus alunos), sobre as 

inovações trazidas pelo regime. 

De forma análoga, a visão sobre a sociedade e a população brasileiras é semelhante: 

passiva e devendo absorver a modernização trazida pelo regime pós-1964. Foi possível 

observar, através da análise da revista Educação, que a visão que a ditadura traz para a 

sociedade é de um desenvolvimento acelerado. O Estado (e suas elites), entretanto, estariam 

mais adiantados nesse processo se comparado ao povo. Assim, caberia ao Estado liderar o 

desenvolvimento e puxar o povo atrás de si. Este, incapaz ainda para a democracia não teria 

um papel no planejamento e decisão dos rumos desse desenvolvimento – ocorrendo o mesmo 

com os professores no que diz respeito à educação. 

Também foi possível observar que diversas concepções de educação circulavam 

simultaneamente pela sociedade. Duas delas tinham mais força dentro da ditadura civil-militar 

(ainda que outras por vezes pudessem ganhar espaço nas negociações por consentimento por 

parte do regime): a educação patriótico-conservadora e a tecnicista.  

A primeira teve como símbolos máximos, a regulamentação como disciplinas 

obrigatórias de Educação Moral e Cívica e Organização Social e Política Brasileira (OSPB). 
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Ainda que presente na revista Educação, essa vertente educacional se mostra 

secundária se comparada à educação tecnicista. Esta se caracteriza como voltada para a 

transmissão de competências práticas e intimamente ligadas ao mercado de trabalho. Uma 

característica importante dessa vertente é sua incorporação da Teoria do Capital Humano. 

Segundo essa visão, a educação é um investimento do Estado e de entidades particulares 

(inclusive as próprias pessoas) voltado por sua vez para gerar mais capital. O investimento 

estatal em educação é, sob essa ótica, não uma conquista cidadã apesar do capitalismo, mas 

capturada pela próprio sistema na perspectiva neoliberal que começa a se formar nessa época. 

Tomado como capital, o incremento nos alunos não tem qualquer finalidade cidadã, mas é 

voltado para a reprodução de capital.  

É por isso que a vertente tecnicista da educação vai propor uma massificação da 

educação como ocorreu na ditadura civil-militar brasileira, mas com vínculos estreitos com o 

mercado de trabalho. O grande objetivo da educação seria obter uma mão-de-obra mais 

qualificada que alavancasse o desenvolvimento – dialogando com a noção do povo atrasado 

que precisa que o Estado (mais adiantado) o desenvolva. 

As menções à vertente mais conservadora da educação não são poucas, mas não 

configuram a tônica principal da revista. Por vezes podem chamar mais a atenção do leitor da 

atualidade, mas isso se deve justamente ao fato da educação tecnicista ter se consolidado 

como a principal forma de pensar a educação ainda hoje em dia – assim, a educação 

patriótico-conservadora soa mais peculiar, enquanto a educação tecnicista pode passar 

desapercebida justamente por ser normal, naturalizada. 

Essa naturalização da educação tecnicista talvez se mostre o aspecto mais interessante 

dessa análise. Dentro dos estudos sobre a ditadura civil-militar é comum encontrar, na 

documentação produzida pelo próprio regime a preocupação com a segurança nacional e o 

combate (repressão) à chamada subversão. Também na educação foi possível demonstrar a 

existência desse aparato repressivo, por exemplo, na Operação Pequeno Príncipe
272

. Na 

revista Educação, contudo esse aspecto é praticamente ausente. Termos como subversão, 

ameaça comunista, comunismo internacional ou marxismo, comuns nos discursos dos 

aparelhos de segurança, são muito raros, quando não ausentes, ao longo das 41 edições da 

revista. Como discutido, os silêncios podem ser mais reveladores do que aquilo que a reviste 

repete a exaustão.  
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A revista não indica alvos a serem combatidos ou posturas proibidas ou evitadas, mas 

somente instrui. A partir das revistas e tendo em mente as noções de positividade de poder de 

Michel Foucault
273

 e de unidemensionalidade de Herbert Marcuse
274

, a revista Educação 

procura formar um saber que seja verdadeiro e que se constitua na norma a ser seguida na 

prática educacional.  

A construção dessa norma, porém, não se dá através de algum tipo de debate com 

outras correntes educativas – o que não é uma surpresa tratando-se de uma ditadura. Porém, o 

que aparece como mais interessante no caso aqui discutido é que a educação tecnicista 

também não é apresentada como a melhor opção em contraposição ao subversivo, o seguro 

contraposto ao ameaçador. O par de opostos mais consonante com o teor da revista seria 

moderno/atrasado. Ou seja, a educação tecnicista aparece como a opção natural do estágio de 

desenvolvimento daquele momento, como o meio modernizador desejado. A educação 

inseria-se, portanto, dentro de uma noção de progresso muito cara ao regime ditatorial. 

Especialmente nos primeiros anos de publicação da revista Educação (a primeira 

metade da década de 1970) o entusiasmo derivado do chamado milagre econômico, 

manifestado, por exemplo, nas grandes obras de engenharia e, no caso da educação, numa 

expressiva expansão do número de matrículas, na abolição dos exames de admissão após o 

termino do primário e no fim do secundário dual que culminaram na reforma de 1971, 

tornavam o discurso do desenvolvimento e do moderno um argumento legitimador muito 

poderoso e de ampla aceitação social. Assim, a concepção educativa proposta pela ditadura, 

notadamente sua vertente tecnicista, se apresentava como mais moderna, científica e adequada 

ao desenvolvimento. 

Quando, a partir do final da década de 1970, o milagre econômico se esvai o ideal de 

modernização, desenvolvimento e educação ―científica‖ já estava cristalizado, podendo 

exercer influência para além do contexto que o criou e, mesmo não apresentando os resultados 

esperados, se mostrava como a única opção possível. 

Assim, gerou-se justamente o processo discutido através da obra de Marcuse. Por ser 

supostamente moderna e científica, a concepção de educação da ditadura não parecia mais ser 

uma dentre outras alternativas, mas a única possível, naturalizando-se. 

Produzindo verdades em paralelo (mais talvez até com mais fervor) à repressão às 

outras verdades, a ditadura procurou (e em certa medida, ainda que não total, teve sucesso) 

minar a capacidade de pensar em outras possibilidades. Tornando o existente em natural – não 
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uma natureza a-histórica, mas uma necessidade do progresso -, torna-se muito difícil imaginar 

alternativas. A revista Educação participa assim de um processo de unidimensionalização 

(nos termos de Marcuse) das concepções de educação. 

Somente com o fim da ditadura civil-militar outras concepções conseguiriam ganhar 

algum espaço no âmbito das políticas oficiais
275

. No entanto, um ensino eminentemente 

tecnicista e voltado para a aquisição de competências valorizadas no mercado de trabalho 

ainda prepondera desde então. Mesmo que entre a categoria profissional dos educadores essa 

concepção não se mostre hegemônica ela ainda o é no discurso social. 

Retomando algumas das discussões da introdução, o movimento ―Escola sem partido‖ 

pode ser um exemplo disso, talvez até mais nos discursos legitimadores do que nas suas 

intenções. Em muitos momentos fica bastante evidente tratar-se de um movimento com ideias 

bastante conservadoras, evidenciadas por exemplo pelo combate à presença dos estudos de 

gênero na escola mas o silencio diante da permissão ao ensino religioso confessional. A 

justificativa para as ações do grupo, contudo, se dão geralmente em função da defesa de um 

ensino neutro e voltado para a transmissão de saberes convencionalmente aceitos e 

considerados ―úteis‖, pensando a utilidade quase sempre em função do mercado de trabalho. 

É mais difícil divisar as intenções reais do movimento, ainda mais levando em conta que 

dirigentes e apoiadores nem sempre agem com os mesmos objetivos. Além disso, a forma 

intimidatória como age difere dos métodos da revista Educação (que, no entanto, sabia estar 

sendo complementada pelos órgãos de segurança). Porém, a forma como o ―Escola sem 

partido‖ se legitima demonstra a consolidação, não sem notáveis e importantes resistências, 

do ideal da educação (talvez melhor descrita como instrução) tecnicista – e a repercussão 

social que recebe (o argumento legitimador da neutralidade ainda mais do que as ações 

agressivas) demonstra o enraizamento desse modelo de educação -, cujo crescimento em 

destaque pode ser analisado na revista Educação. 

Em conclusão, a revista Educação mostrou-se um aspecto das políticas educacionais 

da ditadura civil-militar. Enquanto os aparelhos de segurança agiam na repressão direta, o 

regime sabia que a repressão não seria suficiente para a consolidação do seu projeto. Como 

definiram Denise Rollemberg e Samantha Quadrat
276

 era preciso também produzir o 

consentimento, ou, de outra forma, produzir verdades que tornassem as concepções 

ideológicas da ditadura na única (unidimensional), e por isso óbvia, natural e irreversível 

alternativa. 
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