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RESUMO 

 
 
     Nossa pesquisa teve como objetivo central compreender historicamente a elaboração da 
Reforma Educacional de 1971 através da Lei 5692/71, além de contextualizá-la a partir de 
sua implementação dentro do Estado do Ceará. Para tal finalidade foi feita uma pesquisa 
que envolveu personalidades cearenses envolvidas diretamente com o tema ligados aos 
setores públicos, além de entidades classistas ligadas ao segmento empresarial, em função 
da ênfase profissionalizante e voltada para o mercado de trabalho, aludidas à reforma. O 
trabalho têm um sentido interpretativo a partir de fontes jornalísticas, documentos oficiais 
além de um leque de autores que abordam este tema. Percebi que a reforma de 1971 chega 
ao Ceará com poucas possibilidades de ser efetivada em função das condições precárias 
vivenciadas pela estrutura educacional cearense, além da reduzida participação efetiva dos 
segmentos empresariais nas discussões de tais medidas, já que seriam os maiores 
beneficiários dessa nova realidade. Além disso o contexto histórico que fez parte de sua 
elaboração, a forma como os principais interlocutores do governo tratavam o tema 
educação, foram analisados e interpretados apontando um forte envolvimento ideológico 
que caracterizava os anos de 1970, refletidos nas questões educacionais abordadas a partir 
da lei em questão, período, por sinal, onde a repressão aos movimentos de contestação a 
ditadura militar são mais intensos.     
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INTRODUÇÃO 
 
 
 

O presente trabalho tem por finalidade levantar algumas idéias em torno da 

reforma educacional promulgada no ano de 1971, através da Lei 5692/71. As análises 

utilizam como referência o contexto histórico nacional, em seus aspectos econômicos, 

políticos e sociais, valendo-se, ainda, como recorte temporal o período posterior ao Golpe 

de 1964, aprofundando as influências da reforma aludida na educação cearense, 

contextualizadas dentro do processo histórico amplo vivenciado por nossa sociedade.  

 

Através do uso de fontes orais e escritas buscaremos não só compreender o 

sentido e os objetivos das modificações propostas para a educação brasileira, mas entendê-

la como elaboração de um momento específico de nossa História, além de enumerar, no 

Ceará, como os jornais, as personalidades envolvidas com a educação, as lideranças de 

determinados setores da classe empresarial, além dos principais interlocutores do regime 

militar, compreendiam essa proposta reformista divulgada pelo governo. Com isso, a 

reforma de 1971 será discutida desde a sua elaboração até as ações desenvolvidas para sua 

aplicação, portanto os decretos dela emanados são coadjuvantes de uma trama maior que 

envolve uma rede complexa de relações e interesses políticos e ideológicos. 

 

As instituições educacionais não são formadas exclusivamente por escolas, 

prédios, professores, alunos, corpo burocrático e técnico, elas estão continuamente sofrendo 

influência  das teorias que as cercam, bem como refletindo de alguma forma o contexto 

político e histórico o qual, também, estão inseridas. No entanto, a sua organização, 

condução, além de metas a serem desenvolvidas e aplicadas, estavam, ao que me parece, 

envolvidas não só legalmente, mas politicamente com os governos constituídos de forma 

democrática em alguns casos, em outros não. As reformas educacionais que se sucederam 

no Brasil a partir de 1930 refletem bem essa afirmação. Elas são notadamente um 

importante instrumento para a compreensão de um determinado contexto histórico, 

constituído por seres humanos, que por sua vez, constantemente estão envolvidos de 

alguma forma com as instituições que lhes formam e educam para lidar com essa mesma 
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sociedade através dos mais diversos modelos políticos, sociais, culturais e econômicos, 

desenvolvidos para a convivência coletiva. 

 

Em 1996, Jarbas Passarinho foi convidado para uma entrevista à TV Cultura de 

São Paulo, através do Programa Roda Viva, ainda em exibição às segundas-feiras. Trata-se 

de um dos mais importantes expoentes dos governos militares estabelecidos após o golpe 

de março de 1964, servindo nos mais diversos cargos da administração pública federal: 

Trabalho e Previdência Social no governo do General Costa e Silva; Educação e Cultura, 

no governo do General Médice e Previdência Social, no governo de João Figueiredo. 

Assistida atentamente essa entrevista, numa das partes do programa, que tratava da 

divulgação de uma autobiografia recém lançada chamou-me a atenção à parte que abordava 

a reforma educacional de 1971 envolvendo os então 1º e 2º graus, sendo mostrada naquele 

instante, como um dos mais importantes avanços na área educacional brasileira nos últimos 

anos. 

 

Adquirido o livro ainda em 1996, e quando fiz a leitura pôde-se perceber que em 

dois capítulos Jarbas Passarinho tratava de várias questões relacionadas à educação 

brasileira, em especial a Lei 5692/71, além da reforma universitária, divulgada como capaz 

de realizar uma profunda mudança na vida educacional de nosso país. Minhas 

interpretações apontavam para um distanciamento da idéia de que militares pouco tinham 

ligação, ao não ser um eventual gerenciamento. Com educação, sempre imaginava que essa 

realidade fosse algo a ser desenvolvido por especialistas nesse campo; educadores, 

professores, entidades de classe ligadas ao assunto.  

Em 2002 ocasião da escolha do tema para a monografia de Especialização 

desenvolvida pela Universidade Estadual do Ceará, houve mais uma vez a necessidade de 

estabelecer nexos entre a educação brasileira e História. Senti a necessidade de pesquisar 

algo nesse campo e a entrevista de Jarbas Passarinho emerge novamente na lembrança. 

Percebe-se a partir de então que uma reforma educacional deve ser vista com um 

instrumento valioso na compreensão de um determinado período histórico, fonte primária, 

já que se apresenta como reflexo de confrontos que não se restringem apenas na área 

educacional.  
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A Reforma educacional está envolvida dentro de uma rede de relações mais 

complexa do que imaginava, ficando submetida à apreciação do Congresso Nacional, palco 

de grandes embates políticos, onde sofreria inúmeras alterações de pareceres de políticos 

que casualmente lidavam com educação e mais ainda, dela se valiam, para defender os mais 

evidentes interesses particulares e das elites políticas que fazem da educação uma 

possibilidade a mais como meio de controle político e ideológico de uma sociedade. Quanto 

à escolha da reforma em questão, ficou mais evidente a possibilidade de desvendar ou 

mesmo sinalizar, ampliando, as discussões em torno de mudanças nas instituições 

educacionais em regimes de exceção, tratados, analisados e compreendidos em alguns 

momentos a partir da repressão violenta, física e jurídica aplicada sobre parcelas da 

sociedade envolvidas nos movimentos de contestação, além das instituições, como a 

imprensa.   

 

Jarbas Passarinho quando expôs suas convicções em 1996, quer através da 

entrevista, ou mesmo através do seu livro, Um Híbrido Fértil, o fez se valendo do passado 

para eventualmente resgatar a boa imagem do período em questão. Através de um 

nacionalismo recheado de ufania, tenta efetivar uma ideologia imune a críticas, sempre 

inovando no que concerne às eventuais justificativas das ações do regime militar.  

 
Ora, a história é a matéria prima para as ideologias nacionalistas ou éticas ou 
fundamentalistas, tal como as papoulas são a matéria-prima para o vício da 
heroína. O passado é um elemento essencial, talvez o elemento essencial nessas 
ideologias. Se não há nenhum passado satisfatório, sempre é possível inventá-lo. 
De fato, na natureza das coisas não costuma haver nenhum passado 
completamente satisfatório, porque o fenômeno que essas ideologias pretendem 
justificar não é antigo ou eterno mas historicamente novo.(HOBSBAWM, 2001, 
p.17). 

 

E isso nos chamou a atenção nos levando a propor dentro da elaboração da 

referida monografia, um estudo sobre a reforma educacional voltada para os ensinos de 1º e 

2º graus e suas relações com a ditadura militar. Nas discussões que foram nela realizadas 

senti a necessidade de buscar, desta vez com um leque maior de fontes, uma analise 

envolvendo a realidade cearense,  na tentativa de compreender melhor esse passado, tendo 

como referência a estrutura educacional do Ceará, que por sinal, nesse tema especifico, 
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apresentava algumas lacunas, já que em pesquisa realizada na Biblioteca Central da 

Universidade Federal do Ceará, afirmava em meu projeto de pesquisa, a inexistência de 

monografias, teses ou dissertações que lidavam diretamente com o tema, isto é, o contexto 

histórico que permeava a implementação desta reforma. Nos debates realizados com a 

banca examinadora de minha monografia, surgiu a idéia de lidar com outras instituições 

que não estavam, apriore, ligadas diretamente a estrutura educacional cearense, mais que 

dela manteriam algum tipo de relação, já que uma das questões centrais da referida reforma 

foi à preparação para o mercado de trabalho, através da efetivação de uma educação 

profissional. As instituições escolhidas, a FIEC (Federação da Industrias do Estado do 

Ceará) e o CDL (Câmara dos Dirigentes Lojistas), na pessoa de seus dirigentes na época da 

implementação das reformas, serão os interlocutores dessa possibilidade de levantar a 

História desse momento ampliando e inovando o “olhar” da pesquisa, quando envolve 

outras instituições.  

 

O levantamento em torno das fontes a serem utilizadas ganham novas 

possibilidades abrindo um leque para o resgate da história educacional local a partir de 

fontes oficiais, como será utilizado, e fontes primárias quer escritas, ou mesmo orais. Foi 

feita a opção inicial pelos autores, no preparo para o arcabouço teórico que irá proporcionar 

o suporte necessário às interpretações, seleção e uso dessas mesmas fontes. Com esses 

pesquisadores sociais, historiadores e teóricos educacionais, faremos um diálogo que nos 

permitirá a compreensão e analise sem a pretensão de se estabelecer como verdade.  

 

Essa pesquisa envolverá uma gama considerável de autores das mais diversas 

correntes e matizes, elencando nesse instante quatro segmentos. Os historiadores que darão 

o suporte necessário para discussão teórica no que concerne a categorias relacionadas à 

História e a História do Brasil, sendo esse contexto, salienta-se, de fundamental 

importância ser levantado; os historiadores educacionais, que tratam especificamente das 

questões que envolvem esse campo da História e os teóricos educacionais como Michael 

W. Apple além dos pesquisadores sociais Michel Foucault e Pierre Bourdieu e outros. 
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Quanto às fontes, parte delas primárias, serão trabalhadas a partir de dois grandes 

segmentos: oficiais, como o caso de documentos obtidos diretamente junto à Câmara dos 

Deputados em Brasília, contendo análises do senhor Jarbas Passarinho principalmente 

através de  exposições em veículos de circulação nacional como revistas legislativas; e, não 

oficiais, como o caso dos Jornais O Povo, Tribuna do Ceará, Unitário, sendo o ano de 1971, 

ano específico da promulgação da Reforma através da Lei 5692/71 o recorte temporal. 

 

Será feita a utilização de fontes orais, no caso, entrevistas com personalidades 

ligadas às instituições supra citadas, inclusive do Conselho Estadual de Educação, na 

pessoa de seu presidente, contemporâneo a reforma de 1971, Jorgelito Cals de Oliveira.  

 

 Em relação à lei 5692/71, que trata, em especial, do universo do 1º e 2º graus, hoje 

ensino fundamental e médio, o que se fará é uma pesquisa que envolva instrumentos 

fornecidos, em parte, pela “História Oral que está apta a fornecer subsídios dentro dos 

limites da dimensão contemporânea, uma vez que se baseia em depoimentos gravados de 

atores sociais que recorrem à sua experiência e memória para recompor fatos acontecidos 

no âmbito de sua temporalidade ”(HAQUETTE, 1994, p.65). 

 

No que concerne à utilização da história oral, vale salientar que esse mecanismo de 

abordagem acaba nos remetendo a um campo de possibilidades que envolvem diversos 

segmentos do conhecimento, rompendo com a idéia predominante de que o objeto e o 

sujeito de estudo seriam melhor historiados através, quase que exclusivamente, de 

documentação escrita, o que acaba por prevalecer nos trabalhos acadêmicos, portanto o que 

ela demarca é uma espécie de “confluência multidisciplinar; tal como uma encruzilhada de 

caminhos, a história oral é um ponto de contato e intercâmbio entre a História e as demais 

ciências sociais e do comportamento, especialmente com a antropologia, a sociologia e a 

psicologia”(FERREIRA E AMADO, 1998, p.65)  

 

Pretende-se com os depoimentos colhidos não é simplesmente o abandono por 

completo das fontes documentais ligadas ao tema. Através dessas fontes, com o artifício da 
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comparação, confrontaremos os discursos colhidos quer de origem governista ou não, com 

realidades encontradas na documentação, assumindo uma postura:  

   
heurística-histórica, que reconhece a importância das histórias de vida e dos 
depoimentos orais como reveladores de uma realidade oculta, conferindo-lhes o 
status documental, contudo sem deixar de analisá-los dentro da ótica comparativa 
com outras evidências. Essas posturas dificilmente se encontram isoladas: 
mesclam-se, apontando apenas à predominância de uma delas (REVISTA 
BRASILEIRA DE HISTÓRIA: MEMÓRIA, HISTÓRIA E HISTORIOGRAFIA, 
1993, p.10). 
 

A oralidade levada à categoria de fonte como meio de se chegar a determinadas 

realidades históricas, ou evidências pretendidas, não deve ser em si um fim, mas um meio a 

ser explorado, um procedimento de grande valia, onde:  

 
o historiador oral é algo mais que um gravador que registra os indivíduos “sem 
voz”, pois procura fazer com que o depoimento não desloque nem substitua a 
pesquisa e a conseqüente análise histórica; que seu papel como pesquisador não 
se limite a de entrevistador eficiente, e que seu esforço e sua capacidade de 
síntese e análise não sejam arquivados e substituídos pelas fitas de gravação 
(FERREIRA E AMADO, 1998, p.17). 

 

A ação trabalhada, para a pesquisa que envolve a historicidade da educação 

cearense, a partir da história oral, além de outras fontes já estabelecidas, como prática a ser 

utilizada faz do historiador um usuário da “fonte oral em si mesma e não só como mero 

apoio factual ou de ilustração qualitativa. Na prática, eles colhem, ordenam, sistematizam e 

criticam o processo de produção da fonte. Analisam, interpretam e situam historicamente os 

depoimentos e as evidências orais. Complementam suas fontes orais com documentais 

tradicionais do trabalho historiográfico. Não se limitam a um único método e uma técnica, 

mas as complementam e as tornam mais complexas” (FERREIRA E AMADO, 1998, p.23), 

portanto definido como o estilo do analista completo. 

 
Primeiramente, de modo mais ou menos pacífico, a entrevista é um jogo de 
esconde-esconde entre o historiador e seu interlocutor. O primeiro, instalado 
numa posição de inquisidor, se apresenta como “aquele que sabe” ou que saberá, 
porque sua missão é estabelecer a verdade. O segundo, intimidado a fornecer 
informações que permitirão essa operação, freqüentemente é forçado a ficar na 
defensiva, de tão evidente que é a suspeita do entrevistador, enquanto ele próprio 
sente que possuí a força da convicção  “daquele que viveu”. Assim, enquanto o 
método referente aos documentos escritos declarativos consiste em praticar uma 
dúvida sistemática, da qual somente o cruzamento com outras informações 
permite sair, o historiador que ouve a palavra-fonte expressa uma dúvida sobre a 
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dúvida, pois duas subjetividades imediatas se conjugam, tanto para esclarecer 
quanto para confundir pistas. (FERREIRA E AMADO, 1998, p.37). 

 
Ao optar pela metodologia que a historicidade oral oferece, a entrevista passa a ter 

uma importante função na construção da produção pretendida. A palavra, como fonte de 

pesquisa, discutida acima, em si nos permite oferecer uma grande variedade de 

possibilidades no tocante a abordagem do tema sugerido. No entanto, será necessário o 

constante  cruzamento com as demais fontes, citadas em alguns momentos, reduzindo a 

possibilidade de que subjetividades diversas possam desencadear dúvidas irremediáveis.   
 

Nos capítulos inicias, será realizada uma discussão ainda que breve, sobre a 
realidade histórica que cerca as reformas educacionais elaboradas a partir de 1930, já que 
estas desenvolveram, através de seus artifícios jurídicos, os parâmetros nacionais pré-
estabelecidos para a educação brasileira. Nessas análises estabeleceremos as relações entre 
os diversos grupos políticos, partidários ou não, e a educação como instrumento de 
formação da sociedade, sem nos esquecer a realidade histórica que os cerca. No capítulo 
terceiro será feita a compreensão e análises em torno da reforma educacional de 1971, 
buscando relações entre a realidade cearense e o que ocorria nacionalmente sem 
comprometer a possibilidade de rever um dos períodos mais conturbados da História 
recente desse país, a partir de novas fontes e novos referencias de abordagem, que não 
resulte apenas no campo da repressão física. 
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I. NEXO ENTRE REFORMA EDUCACIONAL E HISTÓRIA? 
 
Historiar uma reforma educacional é trabalho que envolve várias realidades 

interligadas, em que se percebe a sociedade civil organizada, através de suas instituições, as 

ingerências políticas e ideológicas, os interesses pessoais e coletivos; enfim, uma 

diversidade de fatores que deles nos servimos para compreender um determinado contexto 

histórico e educacional. A análise da Reforma Educacional realizada pela Lei 5692/71 nos 

remete aos anos posteriores ao Golpe de 1964, inaugurando a chamada Ditadura Militar. 

Compreender o passado, nesse trabalho, a partir da década de 1930, período em que surgem 

as primeiras legislações educacionais de âmbito nacional, até 1971, ano da reforma, leva-

nos à busca constante de evidências que nos remetem ao encontro do que desejamos, pois 

seus significados estão, em alguns casos, presos a fontes e a um tempo mais distante do que 

se imagina, levando-nos a acreditar que o objeto de nossa pesquisa não está ligado a um 

período apenas, ano de 1971.  Tentar analisar o contexto histórico que envolvia a Reforma 

Educacional de 1971, trazida à sociedade brasileira através da Lei 5692/71, é buscar seus 

reflexos, mais admitir que na sua elaboração, ela projetava concepções políticas e 

educacionais elaboradas ainda em um passado que aqui se buscará compreender 

parcialmente. 

 

 As mudanças passam a ter uma maior visibilidade e compreensão quando 

caminham de forma mais lenta no tempo. Essa caminhada, no sentido contrário das 

evidências colhidas que deveriam apontar para os anos posteriores ao de 1971, me fez 

voltar ainda mais nesse tempo admitindo que a longa duração, categoria fundamental da 

História Nova, possibilita o resgate de um tempo ainda mais anterior, afinal ela admite a 

possibilidade de uma história que tem velocidade: “A história caminha mais ou menos 

depressa, porém as forças profundas da história só atuam se deixam apreender no tempo 

longo” (LE GOFF, 2001, p.45). 

 

A proposta de chegar à reforma educacional em questão, a partir das entrelinhas 

de sua estrutura legal, daria à sua compreensão uma dimensão simplista, em função da 

complexidade de sua influência na realidade educacional brasileira. Seria necessário algo 
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que ajudasse a superar sua dimensão jurídica, sem negá-la, como proposta reguladora das 

ações educacionais no Brasil nesse período.  A reforma educacional de 1971é uma fonte 

importante para a compreensão deste momento, mas vê-la como fruto, ou reflexo de apenas 

um determinado contexto histórico que se constitui com mais vigor, a partir de março de 

1964, causando curiosidade, afinal “a história do curto prazo é incapaz de apreender e 

explicar as permanências e as mudanças”. (LE GOFF, 2001, p.45). 

 

Lançar mão de uma lei, promulgada em 1971, que influenciou as décadas 

posteriores a sua elaboração; mais ainda, vê-la como reflexo de reformas educacionais 

anteriores, em sintonia com projetos políticos autoritários, em alguns casos, submetendo-a à 

apreciação, é algo que deve superar a visão de que ela se constitui apenas como um fato 

histórico a ser relembrado, ou mesmo que na sua análise se proponha o esgotamento de sua 

compreensão.  

 
Não há realidade histórica acabada, que se entregaria por si própria ao 
historiador. Como todo homem de ciência, este, conforme a expressão de Marc 
Bloch, deve, “diante da imensa e confusa realidade”, fazer a “sua opção” – o que, 
evidentemente, não significa nem arbitrariedade, nem simples coleta, mais sim 
construção científica do documento cuja análise deve possibilitar a reconstituição 
ou a explicação do passado (LE GOFF, 2001, p.32). 

 
A reforma em estudo é parte de um conjunto de reformas de natureza educacional 

que atinge também as universidades, realizado pela lei 5540/68, não devendo constituir-se 

como um mero acontecimento como foi alardeado pelos interlocutores do regime – motivo 

de discussão nossa no futuro – trata-se de algo que não deve ficar circunscrito a um 

momento apenas.  Como diria Michel Vovelle comentando as pesquisas sobre história, 

desenvolvidas por Fernand Braudel, em que as dificuldades de contextualizar melhor e 

analisar um determinado momento histórico a partir dos perigos que corre o historiador que 

se prende a um acontecimento como gerador da história, salienta que: “esse acontecimento, 

que se tornou para ele, em sua última metamorfose, o “tempo curto”, “a mais caprichosa e 

enganadora das durações” (VOVELLE, 2001, p.66). 

 

Superada a concepção de que reforma educacional, como a que é trabalhada como 

problema e objeto, deve ser vista e compreendida como um fato histórico relevante para a 
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sociedade brasileira, resta-nos admitir, também, os inúmeros problemas que o trabalho com 

uma reforma legal, com ampla atuação na estrutura educacional, possam suscitar. Uma 

articulação com o presente permitirá que ela seja rediscutida partindo de um olhar mais 

criterioso, a através de uma instrumentalização conceitual melhor inserida na multifacetada 

rede de relações que ela estabelece, envolvendo autores que trabalham essa temática e que 

possam ajudar a compreender algo que deve extrapolar o aspecto jurídico. Dessa forma, o 

que se pretende é criar possibilidades que nos leve à:  

 
história problema que vem a reconhecer a impossibilidade de narrar os fatos 
históricos “tal como se passaram”. Para ela, o historiador sabe que escolhe seus 
objetos no passado e que os interroga a partir do presente. Ele explica sua 
elaboração conceitual, pois não pretende se “apagar” na pesquisa, em nome da 
objetividade (REIS, 2000, p.74). 
 

A lei 5692/71 foi amplamente discutida por inúmeros autores ligados a História da 

Educação, especializados nessas questões, dentre eles podemos destacar: Otaiza Romanelli 

(1990), Maria Téthis Nunes (1999), Dermeval Saviani (1999), Luiz Antonio Cunha (1985), 

Bárbara Freitag (1986), Ivani Catarina Arantes Fazenda (1985), Clélia Martins (1985) e 

José Willington Germano (2000). Estes serão necessários para que novas articulações sejam 

realizadas, possibilitando com as já consagradas interpretações em torno de reformas 

educacionais, o levantamento de novos problemas1.   O que se pretendeu foi tê-la mais uma 

vez como fonte2 e vê-la como uma possibilidade a mais na compreensão de um dos 

períodos mais conturbados de nossa história política, impulsionada pela ação repressiva da 

máquina ditatorial criada no pós 1964, além de trazê-la para a realidade local, do Ceará, 

abrindo mais discussões, levantando ainda mais inquietações em torno das diversos 

mecanismos de implementação, discussão e crítica. Leva-nos a rever esse passado a partir 

de outras fontes documentais, construir e permear as discussões com mais hipóteses, o que 

ainda não a leva ao esgotamento. José Carlos Reis citando Lucien Febvre sintetiza bem esse 

enfoque: 

 

                                                 
1 Nesse confronto admito que: “mesmo na discordância dos pontos de vista e dos resultados das pesquisas, é 
possível o diálogo entre pesquisadores, pois cada uma sabe o que o outro pretendia e o que ele conseguiu o 
que queria e o que impediu que, mesmo tendo atingido seu objetivo, seus resultados fossem divergentes  de 
outras pesquisas” (REIS, 1999, p.75-76)  
2 Para Lucien Febvre: “A História, para ele, pode ser feita com todos os documentos que são vestígios da 
passagem do homem”(REIS, 1999, p.77)  
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E, para ele, essa história conceitual, problematizante, analítica, é uma inquietação 
permanente, que repõe em causa, de forma racional e metódica, as “verdades 
tradicionais”. Essa nova história reabre constantemente o passado em vez de 
reconstituí-lo definitivamente. Ela o retoma, o remaneja, o rediscute, estimulada 
pelas experiências do presente, que é sempre novo e exige, para se pensar, a 
reabertura do passado. Febvre insiste: “pôr um problema é precisamente o 
começo e o fim de toda história. Sem problema, não há história, mas narrações, 
compilações (REIS, 1999, p.75). 
 
 

A reforma educacional de 1971 é levantada dentro de seu contexto histórico 

nacional e agora local, como me proponho, ganhando status de fato histórico, passando a 

ser construída desde uma análise que a envolva como documento, não se limitando a extrair 

somente suas especificidades legais – já que se trata de uma lei – ou apenas enfocá-la 

dentro da realidade educacional. Conferir-lhe uma dimensão que possibilite construir, para 

compreender uma época, através de fatos que fazem parte de sua elaboração e construção, 

atingindo as questões políticas, sociais, teóricas que envolvem educação e os governos 

militares na década em questão. 

 

A rede de relações que se estabelecem com esse fato, não só com ele, como 

também, a partir dele, permite-nos estabelecer uma compreensão do passado:  

 
Assim como o fato não é “dado”, o passado não é “dado”: o passado e o fato 
histórico dados não engendram o historiador e a história, mas é o historiador em 
seu presente que reabre o passado e constrói os dados necessários, a partir dos 
documentos, à prova de suas hipóteses, que responderiam aos problemas postos, 
ligados à sua experiência do presente (FEBVRE, apud REIS, 1999, p.76).  
 

A aproximação com esse passado, parte das estruturas reguladoras e 

normatizadoras dos estabelecimentos educacionais, que envolvem leis, pareceres técnicos, 

trazem uma possibilidade a mais na relação com o período em questão. Sua superação, que 

nos permitirá revisitar esse momento, apesar do aparente tecnicismo que envolve essas 

ações, só será possível através do confronto com outras fontes, com outros documentos, a 

memória, através da oralidade, e os jornais da época – que serão fruto de reflexões futuras – 

servindo, agindo, como instrumentos, meios que nos leve a aproximação e do “problema 

para os historiadores que é analisar a natureza ‘desse sentido do passado’ na sociedade e 

localizar mudanças e transformações” (HOBSBAWM, 2001, p.22). 
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Essa ação não deve torná-lo imóvel, nem ser compreendido de forma rígida, essa 

aparente rigidez reside no fato de que a lei assume nas sociedades letradas uma ação que 

lhe confere um certo grau de autoridade, e em alguns casos, sua intocabilidade: 

 
A lei é igual ao costume, sabedoria dos mais velhos, em sociedades iletradas; os 
documentos que consagram esse passado, e que, com isso, adquirem certa 
autoridade espirirtual, fazem o mesmo em sociedades letradas ou parcialmente 
letradas (HOBSBAWM, 2001, P.23). 
 

Buscar as relações que levaram à elaboração da reforma educacional de 1971, sua 

implementação, as articulações políticas que acarretaram a sua construção, seus 

mecanismos de legitimação e aparente inovação além de levantar suas contradições, 

sugerem a evidência de um passado capaz de se ausentar de seu tempo, fazendo parte não 

só da realidade social brasileira de uma determinada época. Esse mesmo passado que 

caminha entrelaçado com a sociedade, não há aparente dúvida com relação a essa 

evidência, que nos conduz a uma certa obviedade, mas denuncia o: Sentido do passado 

como uma continuidade coletiva de experiência que mantém-se surpreendentemente 

importante, mesmo para aqueles mais concentrados na inovação e na crença de que a 

novidade é igual a melhoria. (HOBSBAWM, 2001, P.32). 

 
E ainda: 
 

Paradoxalmente, o passado continua a ser ferramenta analítica mais útil para lidar 
com a mudança constante, mas é uma nova forma. Ele se converte na descoberta 
da História como um processo de mudança direcional, de desenvolvimento ou 
evolução. A mudança se torna, portanto sua própria legitimação, mas com isso 
ela se ancora em um sentido do “passado” transformado (HOBSBAWM, 2001, 
p.30). 
 

Salientamos que levantar uma discussão histórica que envolva a Lei 5692/71 é 

compreendê-la como elemento do passado, retirando-a da condição de um mero 

acontecimento histórico, alardeado pelos interlocutores do regime, inserindo-a em uma teia 

de significados, devidamente delimitados em um momento histórico, identificando alguns 

aspectos nela contidos, evidenciam-se, estruturas de permanência de reformas anteriores, 

situando-as em seus respectivos contextos, abrindo um leque de variáveis na análise 

histórica. A reforma educacional é posta à sociedade através da estrutura curricular 

elaborada por seus artífices, bem como as ações burocráticas, na grande maioria das vezes 

hierarquizadas, postas em prática por meio de um planejamento rigoroso e fiscalizado que 
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envolvem Ministério da Educação, Conselho Federal de Educação e Conselho Regional de 

Educação. Sendo essa mesma reforma, legitimada na sociedade, via discursos de seus 

interlocutores, um mero agente, ainda que mais silencioso, de repressão, não causando um 

impacto cerceador de liberdades individuais e coletivas, de imediato, fato visível em 

legislações mais específicas levadas à sociedade pelos regimes de exceção, quer como Atos 

Institucionais, quer com Inquéritos Policiais Militares, além de outros, comuns no período 

posterior ao Golpe de 1964. 

 

Isso nos credencia a compreender que a realidade educacional traduzida, a partir 

da legislação em questão, na realidade, se torna um instrumento a mais na tentativa de 

compreender os mecanismos que influenciariam nas experiências vividas por milhares de 

estudantes brasileiros, deixando possíveis marcas, vestígios, construções ideológicas, que 

ainda devem ser melhor compreendidas, afinal, chegar ao passado, por meio do presente, 

nos possibilita: 

 
melhor condição de entender o passado, do que mesmo o passado  teve condições 
de entender a si mesmo. A história, portanto, trabalha no campo dos sentidos e 
das significações e, por esta razão, existem filosofias da história capazes de 
avaliar as diferentes tendências e significados dos eventos humanos (...) O maior 
problema para a história é o que seu objeto de investigação, isto é, as ações 
humanas ressignificam as experiências vividas, e  ao mesmo tempo, imprimem 
determinados significados aos eventos, que nem sempre são apreendidos pelos 
quadros de referências de nossa cultura (de DECCA, 2000, p.19)   
 

A forma como essa realidade é analisada, através de levantamentos bibliográficos, 

jornais, memória educacional, via oralidade, constituem-se em narrativas, que se limitam a 

agir como meros instrumentos de expressão. Será história aquilo que o historiador levará ao 

mesmo plano de relações, os personagens, e o contexto em que se inserem. “A história 

seria, portanto, o plano onde transcorrem as ações, as inúmeras relações que envolvem os 

personagens, a contextualização dos eventos, enquanto a narrativa seria o plano da 

expressão”. (De DECCA, 2000, p.20). 

 

No capítulo seguinte serão discutidas as reformas educacionais, que antecedem a 

Lei 5692/71, com uma certa brevidade. Para isso serão analisados os diversos mecanismos 

estruturados para que se efetivassem nacionalmente, além ser discutida a influência sofrida 
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pelas estruturas educacionais por parte dos partidos e agremiações políticas, sem deixar a 

possibilidade de mostrar os confrontos ideológicos que cercaram esses momentos que 

iniciam em 1930 e seguem até 1961. 
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II. AS REFORMAS EDUCACIONAIS ATUAM NACIONALMENTE. 
 
II.I. EDUCAÇÃO NO GOVERNO VARGAS: REPRESSÃO DISFARÇADA DE 

MODERNIDADE. 
 
Na busca de evidências que nos ajudassem a compreender os objetivos propostos 

pela reforma educacional de 1971, focada nos ensinos de 1º e 2º graus, sentimos a 

necessidade de recuarmos mais no tempo e compreender como a educação escolar foi 

tratada por legislações anteriores, possibilitando a identificação de eventuais resquícios de 

legislações anteriores. 

 

O ano de 1930 não se constitui em uma escolha aleatória.  Até esse ano as 

legislações3 educacionais não tinham aplicação concreta em todo território brasileiro, 

seguiam orientações diretamente ligadas aos interesses locais. O então ensino secundário 

tinha um caráter propedêutico, conferindo-lhe, portanto, um sentido introdutório e 

preparatório. As eventuais reformas realizadas, ao que parece, eram elaboradas para serem 

aplicadas nacionalmente e testadas4 inicialmente no Distrito Federal.  

 

A tentativa de nacionalização das ações educacionais, via legislação específica, 

remete à Reforma de Francisco Campos e à criação do então Ministério da Educação e 

Saúde Pública, que teve como primeiro ministro o próprio senhor Francisco Campos.  

 
... a estrutura de ensino existente até então, o qual, de um modo geral, nunca 
estivera organizado à base de um sistema nacional. O que existia eram sistemas 
estaduais, sem articulação com o sistema central, alheios, portanto, a uma política 
nacional de educação (ROMANELLI, 1990, p.131). 
 

Nacionalizar a legislação educacional são apontadas pelos teóricos dessas 

questões como algo merecedor de elogios, Maria Thétis Nunes (1999, p.97) salienta: “A 

reforma do ensino secundário elaborada por Francisco Campos é, teoricamente, uma grande 

Reforma.”. Para Otaíza Romanelli (1990, p.131): “Era a primeira vez que uma reforma 

                                                 
3 1920 São Paulo, 1922/23 Ceará, 1925/128 Rio Grande do Norte, 1922/23 Distrito Federal, 1928 
Pernambuco, Paraná entre 1927 e 1928, além de outras (ROMANELLI, 1990, p.129). 
4 “Todas as reformas que antecediam o movimento renovador, quando efetuadas pelo poder central, 
limitaram-se quase exclusivamente ao Distrito Federal que as apresentava como “modelo” aos Estados, sem, 
contudo, obrigá-los a adotá-las. (ROMANELLI, 1990, p.131)  
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atingia profundamente a estrutura do ensino e, o que é importante, era a primeira vez 

imposta a todo o território nacional”. No entanto algumas questões podem ser pensadas a 

partir das contradições encontradas quando envolvem nacionalização e modernização. Para 

isso foram analisados os confrontos ideológicos que marcaram esse momento, partindo dos 

protagonistas nele envolvidos, em destaque a ABE e o grupo ligado à Igreja Católica. 

 

A Associação Brasileira de Educação (ABE) congregava o intelectualismo ligado 

à possibilidade de se ter na educação condições de promover as grandes mudanças de 

caráter nacional. Iniciada no Rio de Janeiro em 1924, apresentava-se como porta voz da 

modernidade. Nela agrupavam-se dois grandes segmentos. O primeiro era o grupo católico 

que até então tinha o controle político da associação. O segundo surgia, em contraposição, 

chamado de: “Movimento de Escolas Novas” e para esse grupo as questões educacionais 

eram teorizadas através de pressupostos sociológicos e psicológicos. A culminância dessa 

proposta ocorreu com a publicação do “Manifesto dos Pioneiros da Educação Nacional”, 

em 1932.   

 

Publicado nesse mesmo ano o documento é de grande valia, posto que dessa 

forma “chegamos a perceber de que maneira o Manifesto foi erigido em marco histórico, 

em uma espécie de divisor de águas na história da educação brasileira, funcionando como 

limite temporal” (XAVIER, 2004, p.23).  

 

É fruto de um grande debate intelectual5 na época, que evidenciava as 

possibilidades de mudança que a Revolução de 1930 dizia porta voz. As mudanças, de 

caráter político, sem visibilidade nestes momentos iniciais, nos leva a desacreditar que um 

processo de características supostamente revolucionárias, como propusera esse movimento.  

 
As relações de produção, com base na grande propriedade agrária, não são 
tocadas; o colapso da hegemonia da burguesia do café não conduz ao poder 
político outra classe ou fração de classe com exclusividade. Essa última 
circunstância elimina as explicações monistas do episódio, em termos de 

                                                 
5 “Tendo sido lançado em 1932, o Manifesto encontrava-se impregnado pelo debate intelectual da época. Uma 
época de grande expectativa de renovação, de esperança por parte da elite intelectual de interferir na 
organização da sociedade por ocasião do rearranjo político decorrente da revolução de 1930.”(XAVIER, 
2004, p.24)  
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ascensão da burguesia nacional, revolução das classes médias (FAUSTO, 2000, 
p.116). 
 

A alteração no quadro político decisório no Brasil, realizado com a chegada ao 

poder de Getúlio Vargas e a Aliança Liberal, pareciam ser incapazes de efetivar algum tipo 

de mudança, os quadros dirigentes não se alteravam no que se refere as práticas políticas e  

as questões de natureza econômica6, em grande parte ainda direcionadas para o setor 

primário de nossa economia, setores que sempre estiveram gozando das benesses do poder 

central. 

 
A heterogeneidade dos grupos revolucionários nada tinha de excepcional, sendo 
mesmo fato comum na maioria das revoluções. Importa saber que setores 
predominaram e quais os objetivos desenhados no pós-trinta. Sob o primeiro 
aspecto, podemos dizer que, a partir de 1930, ocorreu uma troca da elite do poder 
sem grandes rupturas. Caíram os quadros oligárquicos tradicionais, os 
“carcomidos da política”, como se dizia na época. Subiram os militares, os 
técnicos diplomados, os jovens políticos e, um pouco mais tarde os industriais. 
Muitos a começar pelo próprio Getúlio, já tinham começado uma carreira 
vitoriosa, no interior da antiga ordem. Sob o segundo aspecto, lembremos que 
desde cedo o novo governo tratou de centralizar em suas mãos tanto as decisões 
econômico financeiras como as de natureza política. Desse modo passou a 
arbitrar os diversos interesses em jogo (FAUSTO, 1994, p.327). 

 
  
A realidade política posterior a 1930, no que se refere aos segmentos sociais 

menos favorecidos, ficavam ainda mais distantes dos grandes temas nacionais, dentre eles, 

discutir a educação que desejavam para sua família. Ficavam a espera das eventuais 

elaborações de nossa elite intelectual7 ligada ao sistema educacional, que certamente 

encontraria a maneira mais correta de edificar o cidadão.  

 

Determinadas parcelas da classe média não questionavam os efeitos negativos da 

Revolução de 1930, estavam subordinadas aos poder central, desfrutando o poder público 

através dos cargos disponíveis na máquina administrativa. As políticas de proteção, via 

instrumentos legais, foram ofertadas aos trabalhadores urbanos; em troca, cobravam-lhes o 

                                                 
6 “Na área econômica, embora retire o comando dos negócios cafeeiros da esfera estadual, como 
esvaziamento das funções do Instituto do Café do Estado de São Paulo e a criação do Conselho Nacional do 
Café (1931), o governo não pode deixar de atender aos interesses do setor, pois o café, ainda que em crise, 
continua a ser o núcleo fundamental da economia” (FAUSTO, 2000, p.137). 
7 “A gênese do manifesto ocorreu em um momento de redefinição do campo educacional como área de 
política setorial do estado nacional e também como espaço de atuação de uma fração da elite intelectual” 
(XAVIER, 2004, p.25) 
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silêncio e a passividade. Quanto aos militares, deram-lhes a possibilidade de contribuir, 

dando suporte, na criação de uma indústria de base. O Exército constitui-se na instituição 

que garantiria a nova ordem, abrindo possibilidade para congregar os diversos segmentos 

da classe dominante, trazendo para si a responsabilidade de defender nossa nacionalidade: 

“diante da impossibilidade da opinião pública do país para se organizar em forças 

nacionais” (FAUSTO, 2000, p.138). 

 

No entanto dentro do cenário exposto, os signatários do Manifesto apresentam-se 

à sociedade como os portadores de um ideário salvacionista, e detentores dos mecanismos 

capazes de conceber a modernidade a partir da educação como mecanismo de reconstrução 

nacional. 

 
Na hierarchia dos problemas nacionaes, nenhum sobreleva em importância e 
gravidade ao da educação. Nem mesmo os de caraqcter econômico lhe podem 
disputar a primazia nos planos de reconstrucção nacional. Pois, se a evolução 
orgânica do systema cultural de um paiz depende de suas condições econômicas, 
é impossível desenvolver as forças econômicas ou de producção, sem preparo 
intensivo das forças culturaes e o desenvolvimento das aptidões á invenção e á 
iniciativa que são os factores fundamentaes do accrescimo de riqueza de uma 
sociedade. No entanto, se depois de 43 annos de regimen republicano, se der um 
balanço ao estado actualda educação pública, no Brasil, se verificará que, 
dissociadas sempre as reformas econômicas e educacionaes, que era 
indispensável entrelaçar e encadear, dirigindo-as no mesmo sentido, todos os 
nossos esforços, sem unidade de plano e sem espírito de continuidade, não 
lograram ainda crear um systema de organização escolar, á altura das 
necessidades modernas e das necessidades do paiz (MANIFESTO DOS 
PIONEIROS DA EDUCAÇÃO NOVA apud GHIRALDELLI Jr., 1994, p. 54) 
 

Para uma linha mais oposicionista organizaram-se os intelectuais ligados à Igreja 

Católica. Estruturados a partir da revista católica A Ordem, do Centro Dom Vidal, estando 

mais preocupados em defender na essência uma nova escola reelaborada a partir de uma 

nova estrutura educacional capaz de garantir que ela fosse pública, obrigatória, gratuita e 

leiga, além da co-educação. Esse grupo que praticamente dominava o ensino médio no 

Brasil8 sempre defendeu, historicamente, a laicidade. 

 

Minas Gerais parecia ser um dos celeiros do pensamento católico. A concepção 

revolucionária apregoada a partir de 1930 para os católicos, naquele instante, tinha força de 

                                                 
8 (ROMANELLI, 1990, p.143) 
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heresia, como salientava o próprio fundador do Centro: “a pior ilegalidade ainda é melhor 

que a revolução” ”(VELLOSO, apud SCHWARTZMAN, BOMENY E COSTA, 2000, 

p.72) e para Alceu Amoroso Lima9 essa revolução era,“obra da constituição sem Deus, da 

escola sem Deus, da família sem Deus” (ATAÍDE apud SCHWARTZMAN, BOMENY E 

COSTA, 2000, p.73). 

 

Uma inclinação mais conciliatória só foi estabelecida com o governo provisório, 

por parte da Igreja, desde o instante em que o ensino religioso na escola pública passou a 

ser facultativo, mantendo-a de uma certa forma próxima das grandes decisões nacionais. 

Além disso, outras iniciativas foram tomadas para que essa aproximação se efetivasse, 

tendo como articulador, o cardeal conservador Dom Sebastião Leme que aproximou-se de 

Vargas no princípio do governo provisório. A Idéia era “recristianizar” o Brasil. Afinal, por 

um dispositivo legal a Igreja se afastara do Estado com o advento da constituição de 189110. 

As medidas tomadas deveriam ser encaminhadas para diversas áreas de influência na 

sociedade, envolvendo ações na família, e na educação11 : “autorizava a educação religiosa 

nas escolas públicas e a colocação de crucifixos em salas de aula e repartições públicas e 

apoiou a proibição constitucional ao divórcio civil” (LEVINE, 2001, p.63).  

 

O Governo de Vargas estava em voltas do encontro de canais de legitimação 

frente à sociedade. A Igreja católica assume em parte essa função, sua ligação com a 

sociedade brasileira era nítida. Novos valores morais deveriam ser aplicados, em um 

momento propenso a mudanças. Isso pode ser constatado quando Francisco Campos, na 

condição de ministro da Educação, escreve a um dos intelectuais ligados a Igreja dizendo-

lhe e enfatizando a necessidade de: “pedir à Igreja, não somente a inspiração, mas, também, 

modelos e quadros de disciplina e ordem espiritual” (SCHWARTZMAN, BOMENY E 

COSTA, 2000, p.62). 

                                                 
9 “Jornalista, intelectual nacionalista, cujo o catolicismo pessoal se aprofundou mais tarde. Sob influência 
dele, a doutrina da Igreja adquiriu o tom conservador, social, e reformista expresso na encíclica de PIO XI, 
Quadresegimo Anno (1931)”(LEVINE, 2001, p.63). 
10 Seção II (Declaração dos Direitos), Art. 72. 
11 “E saudou o esforço empreendido para ampliar a rede de escolas católicas, porque essa medida reduziria 
despesas. A Igreja, por sua vez, queria inserir a instrução religiosa no currículo da escola pública, pois com 
isso atingiria a maior população, pobre demais para mandar os filhos para as escolas particulares” (LEVINE, 
2001, p.63).   
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E ainda em carta dirigida a Vargas, também, em março de 1931, Francisco 

Campos salientava que: 

 
Permito-me acentuar a grande importância que terá para o governo um ato da 
natureza do que proponho V. Excia. Neste instante de tamanhas dificuldades, em 
que é absolutamente indispensável recorrer ao concurso de todas as forças 
materiais e morais, o decreto, se aprovado por V.Excia, determinará a 
mobilização de toda a Igreja Católica ao lado do governo, empenhando as forças 
católicas de modo manifesto e declarado, toda sua valiosa e incomparável 
influência no sentido de apoiar o governo, pondo a serviço desde um movimento 
de opinião de caráter absolutamente nacional.(SCHWARTZMAN, BOMENY E 
COSTA, 2000, p.62). 
 

Em linhas gerais a ação modernizadora, via conduta moral, elaborada sobre o 

pressuposto da passividade12, estava por se concretizar na formação de milhares de jovens 

brasileiros, através de propostas curriculares definidas a partir dessas premissas, sendo a 

escola o local para sua sistematização, por ser uma das poucas instituições capazes de 

aglomerar pessoas de forma sistemática, influenciando-as de forma constante e duradoura, 

a partir do amparo de legislações educacionais específicas. 

 

Uma outra vertente explorada na lei seria o ensino profissional, posto que a 

industrialização exigiria que os trabalhadores fossem mais especializados em atividades 

práticas e técnicas do que propriamente acadêmicas ou que envolvessem até mesmo uma 

certa criticidade. Para essa realidade a Igreja estava atenta, e assumia nessa questão, a partir 

de sua atuação, um papel de certa forma doutrinário.  

 
Em busca de um papel político, a igreja reconstruía seu discurso doutrinário e 
catequético. A Educação apareceria então como uma área estratégica. Era um 
espaço institucionalizado que permitia articular a doutrina e a prática. Neste 
campo, a Igreja se mostraria particularmente sensível. Os problemas resultantes 
do aumento da demanda por educação inspiravam soluções que afetavam os 
fundamentos mais sagrados da sua ação pedagógica. As pressões por uma 
educação condizente com a industrialização levavam a procurar por um ensino 
mais prático, voltado para o desenvolvimento de habilidades exigidas para 
transformações concretas, um ensino que se preocupasse mais com a competência 
e menos com a capacidade (SCHWARTZMAN, BOMENY E COSTA, 2000, 
p.74). 

                                                 
12 (grifo do autor) “referiam-se ao “ensino leigo e neutro” como causa da “anarquia espiritual” 
(SCHWARTZMAN, BOMENY E COSTA, 2000, p.75). 
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II.II.. A REFORMA DE FRANCISCO CAMPOS 
 
A ingerência política nas legislações educacionais é considerável, de políticos 

ainda é mais evidente, e não escapa aos olhos mais desatentos de historiadores o 

personalismo que essas legislações se apresentam, sempre a algo que os denuncie nos 

projetos educacionais, agora referendados por instituições13 desenvolvidos pela burocracia 

estatal. O contexto educacional14 brasileiro não está, nesse caso, suficientemente preparado 

para atender às classes menos favorecidas. A necessidade de ideologizar a educação era 

mais importante do que preparar as escolas, professores e estudantes. A justificativa feita 

pelo próprio Francisco Campos, que ao fundamentar a criação do ensino secundário, 

descreve bem essa realidade: “A finalidade exclusiva do ensino secundário não há de ser a 

matrícula nos cursos superiores; o seu fim, pelo contrário, deve ser a formação do homem 

para todos os grandes setores da atividade nacional” (ROMANELLI, 1990, p.135). 

 

A educação sofre com a forte influência política e ideológica, encontrando em 

Francisco Campos seu principal interlocutor, nos seus princípios defendidos a reafirmação 

do Estado forte e centralizador das principais decisões nacionais.  

 
O Estado Totalitário que deveria substituir o Estado liberal democrático, uma 
experiência, para o autor, em franco processo de decadência e desintegração. O 
pressuposto que acompanha essa justificação é o dá falência da experiência 
liberal – democrática, o que resultaria na afirmação de que o totalitarismo seria 
que um imperativo dos tempos modernos (CAMPOS apud SCHWARTZMAN, 
BOMENY E COSTA, 2000, p.79).  
 

Somente uma feição mais forte e atuante do Estado seria capaz de desenvolver os 

interesses coletivos, das massas, mediante a gerência de um governante que personificaria a 

idéia de autoridade. A atuação mais clara e histórica de Campos na defesa do totalitarismo 

aconteceu quando da promulgação da Constituição de 1937. 

 
                                                 
13 Decreto lei nº 19.850 de 11 de Abril de 1931 cria o Conselho Nacional de Educação. O Ministério de 
Educação e Saúde Pública foi criado em 1930. (grifo do autor).  
14 “Apenas trinta em cada mil crianças completavam o curso primário quando Vargas chegou ao poder. Não 
havia coordenação entre as políticas educacionais para os diferentes níveis de ensino, e o número de escolas 
era muito pequeno, pois o Brasil era um país rural. Embora Vargas fizesse promessas relacionadas à educação 
na maioria de seus discursos, e desse a impressão de estar genuinamente preocupado com a necessidade de 
uma reforma, o censo de 1940 revelou que menos de um quarto das crianças em idade escolar abaixo de 
catorze anos freqüentava a escola” (LENVINE, 200, p. 74). 
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Essa constituição conferia virtualmente todo  o poder ao chefe do Estado. 
Baseava-se na Carta Del Lavoro italiana e na carta fascista polonesa de 1935, na 
qual se proclamava que “a única e exclusiva autoridade do Estado se concentra na 
pessoa do presidente da República”. Os oponentes apelidaram a Constituição do 
Estado Novo de “a polaca”, aludindo ao significado do termo na gíria; prostituta 
européia (LEVINE, 2001, p.82). 

 
A educação estava incluída em um grande projeto político totalitário voltado para 

a arregimentação das massas, ao qual estas não seriam convidadas a se fazerem presentes, 

dando sugestões, opinando ou participando da montagem da estrutura legal que 

normatizaria a educação brasileira. Ela estaria envolvida, sim, através de papéis bem 

secundários, coadjuvantes, como meros espectadores de um projeto maior, cujas idéias não 

tiveram como ponto de partida seus próprios interesses: 

 
 O grande perigo para Francisco Campos consiste na preservação do equívoco 
sério que é o de se educar para a democracia, quando está sofrendo uma revisão 
substancial em seus termos. Sua preocupação é com a integração política, tendo 
em vista o crescimento das massas e a necessidade de arregimentá-las segundo o 
ideário comum”(SCHWARTZMAN, BOMENY E COSTA, 2000, p.81).   

 
O pensamento reinante nesse momento, na visão de Campos, era o de desenvolver 

instrumentos capazes de mobilizar a força das massas, para interesses, ditos como comuns. 

Uma mobilização irracional, que não tivesse o predomínio intelectual, em que a figura do 

governante, em substituição a do “chefe”, seria mitificada, o simbolismo seria a arma 

constantemente apontada para a consciência das massas, exercendo sobre elas um papel 

estruturante, e que ao mesmo tempo, em função da freqüência em que era aplicada, acabava 

por estruturar. O simbolismo constrói a nova realidade, redefine os papéis dos atores 

sociais, incorporados, mobilizados, em torno da idéia de massa. Isso poderia ser facilmente 

constatado nas palavras do próprio Campos, “O irracional é o instrumento da integração 

política total, e o mito que é sua expressão mais adequada, a técnica intelectual de 

utilização do inconsciente coletivo para o controle político da nação” (SCHWARTZMAN, 

BOMENY E COSTA, 2000, p.81)   

 
Os sistemas simbólicos, como instrumentos de conhecimento e de comunicação, 
só podem exercer um poder estruturante porque são estruturados. O poder 
simbólico é um poder de construção da realidade que tende estabelecer uma 
ordem gnoseológica: o sentido imediato do mundo (e, em particular, do mundo 
social) supõe aquilo a que Durkheim chama o conformismo lógico, quer dizer, < 
uma concepção homogênea do tempo, do espaço, do número, da causa, que torna 
possível a concordância entre as inteligências. (BOURDIEU, 2004, p. 9). 
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A juventude emerge como alvo prioritário dessas iniciativas. É nela que a ação 

pedagógica do Estado Nacional se fará presente, abrindo caminhos, através de uma 

estrutura, não só simbólica, mais conceitual, capaz, não só, de legitimar o cenário político 

que naquele instante estava por se concretizar, mas reelaborando a idéia de nacionalidade 

no universo educacional brasileiro. Os mitos, os ritos, os símbolos fariam parte do 

cotidiano da sala de aula. 

 
Ao Estado caberia a responsabilidade de tutelar a juventude, modelando seu 
pensamento, ajustando-a ao novo ambiente político, preparando-a, enfim, para a 
convivência a ser estimulada no Estado totalitário. Era indispensável, para que 
este plano fosse bem sucedido, que houvessem símbolos a serem difundidos e 
cultuados, mitos a serem exaltados e proclamados, rituais a serem cumpridos 
(SCHWARTZMAN, BOMENY E COSTA, 2000, p.83).   
 

A formação de estudantes seria fruto de uma ação enfática em torno de um novo 

tipo de nacionalidade, que atendesse, aos projetos políticos que gradualmente se 

constituíam naquele instante. Essa nacionalidade deveria ser edificada a partir de: 

 
Publicações oficiais, e nos cursos de educação moral e cívica, a ênfase no 
catolicismo brasileiro, em detrimento de outras forma menos legítimas de 
religiosidade. Finalmente a nacionalidade deveria firmar-se pelo uso adequado da 
língua portuguesa de forma uniforme e estável em todo o território nacional 
(SCHWARTZMAN, BOMENY E COSTA, 2000, p.157). 
 

A reforma educacional, portanto assume uma conotação política clara. As 

contradições começaram a ficar mais evidentes quando se analisa o resultado desse modelo 

educacional. Aqui se faz uma análise, apenas, do ensino secundário, posto que seus 

eventuais substitutos, os ensinos de 1º e 2º graus, constituem-se em nosso objeto de estudo. 

O então ensino secundário é regulamentado por dois decretos15, que não conseguem 

esconder a primeira contradição. O currículo é excludente, não se aproxima da realidade, é 

enciclopédico. Dessa forma, o que se propunha como algo que atingisse os interesses 

nacionais, não passou de mais uma possibilidade via ensino e currículo para as elites, “que 

naquela conjuntura da vida brasileira, podia dar-se ao luxo de levar cinco anos formando 

sólida cultura geral” (NUNES, 1999, p.99). A evidência maior dessa discrepância, estava 

na proposta curricular que incluía entre suas matérias Francês, Alemão (facultativo), Latim, 

                                                 
15 Decreto nº 19.890 (de 18 de abril de 1931), que trata da organização, e o decreto nº 21.241 (de 14 de abril 
de 1932), que trata das disposições sobre organização. 
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além de História da Civilização e História Natural. Apesar da organização de um ensino 

elitista, a demanda por educação secundária era relativamente grande. Tendo com base 

apenas o curso ginasial, em 1933 eram matriculados na 1ªsérie 20468 estudantes, já em 

1938 esse número salta para 4230716. Apesar dos números apontarem para índices cada vez 

mais constantes de aumento, os índices de reprovação causam um certo desconforto. Em 

1938, 51,9% dos 42307 estudantes chegavam a concluir seu curso. As soluções surgem, 

tem sentido político, e são alardeadas como proposta de modernidade, enquanto as 

condições, estas, sempre foram acanhadas: “a falta de um curso primário adequado aos 

programas exigidos na primeira série ginasial, e de um professor preparado para executá-

la” (NUNES, 1999, p.100). 

 

A educação através da nova legislação educacional tida, pelos seus principais 

interlocutores, como moderna, em função da estrutura curricular, era distante da realidade 

social do país: 

 
De fato, para um contexto social que começava a despertar para os problemas do 
desenvolvimento e da educação, numa sociedade cuja a maioria vivia na zona 
rural e era analfabeta e uma época em que a população da zona urbana ainda não 
era totalmente atingida, nem sequer pela educação primária, pode-se imaginar a 
camada social para qual havia sido elaborado um currículo assim tão 
vasto.(ROMANELLI, 1999, p.136). 

 
A centralização e as contradições vão gradualmente ficando mais claras quando se 

compreende a criação do Conselho Nacional de Educação, em abril de 1931, voltado para 

uma função primordial, que era de assessorar o ministro nas questões relacionadas à 

educação. A idéia de estruturação de um órgão que assumisse a proposta de atender as 

questões que lhes eram pertinentes, dando-lhes um sentido nacional, parecia não estar 

presente quando da composição de seus integrantes17 que não contemplava com membros, 

representantes do magistério, nem muito menos o ensino primário (ROMANELLI, 1999, 

p.140) que por sua vez era fiscalizado e de certa forma seguia determinações oriundas do 

Conselho.  

                                                 
16 Números obtidos em: NUNES, Maria Tetis. Ensino Secundário e Sociedade Brasileira. P. 100-1. 
17 Dec. nº 19.850 e abril de 1931, parágrafo 1º, art. 3º. 
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As legislações davam uma certa organização ao sistema educacional, no entanto 

estavam sempre sofrendo influência direta do Estado,  dos grupos políticos e de intelectuais 

envolvidos com a questão. 

 
O estado é resultado de um processo de concentração de diferentes tipos de 
capital, capital de força física ou de instrumentos de coerção (exército, polícia), 
capital econômico, capital cultural, ou melhor, de informação, capital simbólico, 
concentração que, enquanto tal, constitui o Estado como detentor de uma espécie 
de meta capital, com poder sobre os outros tipos de capital e sobre seus 
detentores (BOURDIEU, 2004, p. 99). 

 
Dessa forma, em nossa concepção, o que se criou foi um padrão cultural unificado 

que estabelecesse mecanismos de edificação do Estado-Nação, através da reconstrução de 

uma identidade nacional nova, que se utilizava da estrutura educacional para ser concebida. 

A cultura, elaborada a partir de uma perspectiva desenvolvida pelos grupos que circulavam 

nas estruturas governamentais, passava a ser a costura feita na teia social brasileira, 

inculcavam valores a serem admitidos como necessários para construção da cidadania. 

 
Por meio do sistemas de classificação (especialmente de acordo com a idade e o 
sexo) inscritos no direito, dos procedimentos burocráticos, das estruturas 
escolares e dos rituais sociais, especialmente notáveis no caso da Inglaterra e do 
Japão, o Estado Molda as estruturas mentais e impõe princípios de visão e de 
divisão comuns, formas  de pensar que estão para o pensamento culto assim as 
formas primitivas de classificação descritas por Durkheim e Mauss estão para o 
“pensamento selvagem”, contribuindo para a construção do que designamos 
comumente como identidade nacional – ou, em linguagem mais tradicional, o 
caráter nacional. (É sobretudo por meio da escola que, com a generalização da 
Escola que, com a generalização da educação primária durante o século XIX, 
exerce-se a ação unificadora do Estado na questão da cultura, elemento 
fundamental na construção do Estado Nação. A criação da sociedade nacional 
acompanha a afirmação da possibilidade da educação universal: todos os 
indivíduos são iguais perante a lei, o Estado tem o dever de fazer deles cidadãos, 
dotados dos meios culturais de exercer ativamente seus direitos civis.) 
(BOURDIEU, 2004, p. 105).   
 
 

Nos anos posteriores o que se verá serão legislações que de uma forma ou de 

outra se utilizarão de meios semelhantes ao que foi analisado para, através do sistema 

educacional, efetivar políticas de controle da sociedade brasileira, conduzindo de alguma 

forma a educação para um projeto ideológico preestabelecido, em alguns momentos com 

pequenos espaços para a democracia. 
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II.III. REFORMAS EDUCACIONAIS DAS DÉCADAS DE 1940 A 1960 

 
  
O mês de novembro de 1937 seria um mês como outro qualquer na vida cotidiana 

de qualquer brasileiro, se ele não fizesse parte de um dos períodos mais relevantes da 

História desse país, iniciava-se ali o chamado Estado Novo. Os estudantes de direito no Rio 

de Janeiro já sentiam os efeitos imediatos dessa medida tomada por Getúlio Vargas, “Ele 

fechou a Câmara e o Senado. Hoje não tem aula”18 (LEVINE,2001, p.81). As medidas mais 

efetivas que atingiriam a realidade educacional, como um todo, ainda estavam sendo 

elaboradas, mas não tardariam e certamente não falhariam no seu objetivo de envolvê-la no 

cenário político. 

 

As relações entre poder e História fazem parte da mesma rede de possibilidades 

que nos fazem abordar um determinado contexto histórico. Não há como separá-los, e 

identificá-los fazendo parte de uma teia de significados nos possibilitará conhecer e 

compreender as diversas artimanhas e mecanismos de manifestação do poder dentro do 

conhecimento histórico. 

 
História e poder são como irmãs siamesas – separá-las é difícil; olhar para um 
sem perceber a presença do outro é quase impossível. A História da Humanidade 
deve neste caso ter presentes estas duas maneiras de ver a questão das relações 
entre história e poder: há um olhar que busca detectar e analisar as muitas formas 
que revelam a presença do poder na própria História; mais existe um outro olhar 
que indaga dos inúmeros mecanismos e artimanhas através dos quais o poder se 
manifesta na produção do conhecimento histórico.(FALCON, 1997, p.61).   
 

 
A análise feita contemplará nesse capítulo o contexto histórico que envolve as 

reformas educacionais, a partir do Estado Novo até o período Histórico que antecede a 

ditadura, instalada em 1964. Com isso será realizado um estudo, ampliando a compreensão 

de como as elites, e aí entende-se,  intelectualizada, governante e burocrática, envolveram-

se na educação brasileira, com seus respectivos interesses.  

 

                                                 
18 Frase proferida pelo então estudante de Direito, no Rio de Janeiro, Joel Silveira, Jornalista e escritor.(grifo 
meu) 
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“Subversivo” era uma palavra perigosa para o vocabulário da época, utilizada 

contra todos aqueles que faziam oposição ao governo de Getúlio. A esquerda brasileira 

nesse momento tentava arregimentar forças através da ANL (Aliança Nacional 

Libertadora). Doutrinariamente contrárias ao fascismo, ao imperialismo, e ideologicamente 

ligados ao PCB19, (Partido Comunista Brasileiro) a ANL surge no momento chave onde se 

questionava a Lei de Segurança Nacional conhecida como “Lei Monstro”.  

 
Os comunistas, na concepção de Vargas, correspondiam a uma ameaça ao Brasil. 

Em 1936, às vésperas da criação do Estado Novo ele escreve a Oswaldo Aranha dizendo 

que “o vírus do comunismo nos contaminou mais cedo e com maior intensidade do que 

poderíamos imaginar” e ainda afirma, que o povo brasileiro necessita de “estímulos moral e 

ideologicamente saudáveis” (LEVINE, 2001, p.76). Para tentar equacionar esse problema 

Vargas confidencia a Aranha que suas intenções de envolver a educação nesse processo, 

evidenciando a necessidade de movimentar todos os instrumentos disponíveis para fazer 

valer os interesses políticos que caracterizam essa fase, marcada pela tentativa de 

concentrar poder político, via legislações específicas, atuando nas instituições diretamente 

ligadas a sociedade.   

 
Prosseguiu contando a Aranha que tencionava coordenar os esforços do 
Ministério da Educação, do Estado-Maior do Exército e da Liga de Defesa 
Nacional para desencadear uma campanha nacional. Em algumas semanas, 
Gustavo Capanema criou uma comissão especial do Ministério da Educação para 
censurar obras de literatura infantil e anunciou uma série de conferências cuja  
abertura consistiria numa palestra de Alceu Amoroso Lima, da Ação Católica, 
sobre a ameaça imposta pelo comunismo (LEVINE, 2001, p.76)  

 
A ação do governo de Getúlio não ficará limitado às legislações educacionais, 

outros mecanismos de caráter jurídico foram utilizados na sua relação com a sociedade, 

como a Lei de Segurança Nacional, seguindo outros princípios onde os direitos 

fundamentais estavam seriamente ameaçados20. 

 

                                                 
19 “Embora até hoje não se saiba exatamente de quem foi a iniciativa de fundação da ANL, as informações de 
que se dispõe e, principalmente, os textos de pronunciamentos feitos por esta entidade não deixam lugar a 
dúvidas: a influência das teses defendidas pelo PCB é inquestionável”(PRESTES, 1997, p.68) 
20 A Lei de Segurança Nacional, dentre outras iniciativas acabou com o habeas corpus além de instituir um 
tribunal civil e militar, o Tribunal de Segurança Nacional, o TSN para julgar processos contra pessoas 
suspeitas de ameaça a “integridade nacional”. (grifo meu)  
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Os “subversivos” e “comunistas” ligados à oposição organizados em torno da 

ANL ou do PCB foram perseguidos sem trégua. Carregavam em seu libelo acusatório a 

eterna mácula de serem uma ameaça ao Brasil, sem ter para isso condições de se defender, 

salvo exceção em momentos que a História permite. No caso da ANL, em um de seus 

documentos de desagravo ao governo de Getúlio, publicado em 1934, intitulado À Nação 

Brasileira, as preocupações são das mais diversas, as concepções ideológicas apontam em 

várias direções no que diz respeito aos mecanismos de exploração interna e externa, 

falavam como exemplo, sobre a questão agrária e denunciavam que: “Para uma população 

agrária de 34 milhões de almas temos, apenas, segundo o último recenseamento, 648.153 

propriedades agrícolas. E destas, a sua grande maioria – 70% - abrange apenas, de acordo 

com a Diretoria Geral de Estatística, 9% de área total” (CHACON, 1998, p.334).  

 

Dentro dos diversos problemas identificados, salientavam que: “o imperialismo 

reduz o povo brasileiro à ignorância e à miséria”, denunciavam ainda, que “o analfabetismo 

atinge 75% da nossa população” sinalizando o processo de exclusão do sistema 

governamental de ensino, além de sua limitação no que diz respeito a legislações 

específicas que abordavam esse tema, sem contar, certamente, com a falta de recursos 

matérias mínimos para a inclusão de estudantes na escola pública. Além disso, concluindo 

o documento em tom de protesto, comentavam a necessidade emergencial do governo de 

proporcionar a sociedade brasileira o “desenvolvimento em enorme escala a instrução, e 

protegendo realmente a saúde pública”. 

 

Como reflexo do cenário mundial21, surge em São Paulo (1932) sob a liderança de 

vários intelectuais, em especial de Plínio Salgado, a Ação Integralista Brasileira (AIB).  

Com seus desfiles cheios de símbolos, em destaque a letra grega sigma (Σ), e com gritos 

frenéticos com a saudação “anauê!”, os “camisas verdes”, também como eram conhecidos, 

chegaram a arregimentar em fins de 1937 um número considerável de adeptos para os 

padrões da época, algo em torno de 100 mil a 200 mil pessoas (FAUSTO, 1994, p.356). 

Formado praticamente por dois segmentos, um liderado por Plínio Salgado, chefe nacional 

                                                 
21 “O integralismo devia suas origens ao fascismo de Benito Mussoline e a depressão econômica mundial dos 
anos 30”(ROSE, 2000, p.54) 
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e, Miguel Reale, chefe do Departamento Nacional de Doutrina, o outro era liderado por 

Gustavo Barroso. 

 

Barroso, anti-semita convicto, foi fundador e diretor do Museu Histórico Nacional 

do Brasil além de eleito para a Academia Brasileira de Letras em 1923, portanto alguém 

que transitava nos meios intelectuais. Sua ligação com Berlim e as convicções ideológicas 

Nazistas, fizeram-no visitar o Reich em 1940, além de escrever para a imprensa alemã 

vários artigos, em destaque um elaborado em 1934 para o jornal Reichswart onde declara 

que: “estava de pleno acordo com seu ponto de vista quanto à classificação dos Judeus” 

(ROSE, 2001, p.55). Elaboraram um conteúdo programático calcado nas questões mais 

diversas, onde negavam o pluralismo partidário, a representação individual dos cidadãos, 

identificando como inimigos, o liberalismo, o socialismo, o capitalismo financeiro 

internacional (FAUSTO, 1994, p.353), além disso chegaram a tratar de temas ligadas à 

eugenia22 . Em 1936 a AIB já era influente como agremiação com fins políticos na 

realidade brasileira, isso pode ser indicado a partir de um número considerado de estudantes 

em seus quadros, correspondendo percentualmente a 15% dos seus membros (ROSE, 2000, 

p.58), só perdendo para trabalhadores rurais, urbanos e profissionais.  

 
O envolvimento da AIB com a educação brasileira não ficava restrita a formação 

de seus quadros, é importante ser ressaltado que as instituições educacionais acabaram se 

constituindo em um dos alvos para a estrutura ideológica integralista, a fácil 

permeabilidade da educação, alvo não só de governos, mas de movimentos intelectuais, ou 

agremiações políticas, evidenciava sua relação como as diversas articulações em torno do 

poder, que se manifestava em vários mecanismos de formação e informação 

disponibilizados a sociedade. Dessa forma tenta-se compreender a realidade educacional 

brasileira, estando ela a mercê não só do poder público convencional, como se espera.  

 
Havia quarenta livros doutrinários, numerosas instalações de atletismo, muitos 
ambulatórios, programas sociais, escolas primárias, ginásios, cursos de nível 
médio superior e profissionalizante. Por fim, dentro do verdadeiro espírito do 

                                                 
22 Propuseram em 1934 o início de tribunais eugênicos, para que se pudesse estabelecer quem deveria ter 
exatamente quantos filhos, além de reformar salários com base na eugenia (brancos deveriam ganhar mais do 
que todas as outras raças) além da multiplicação da raça branca (ROSE, 2000, p.56). 
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nacional-socialismo, havia diversos dispensários que distribuíam leite aos filhos 
de membros da AIB. (ROSE, 2000, p.59). 

 
A perspectiva nacionalista e patriótica era muito explícita, indicava as condições 

que levariam o país ao desenvolvimento, fator este ideologizado por agremiações políticas 

como a AIB. Dessa forma a legislação educacional que aqui está sendo contextualizada na 

década de 1930, interferindo sobre educação brasileira, que antecedeu a promulgação da 

reforma educacional de 1971, devem ser vista como um importante instrumento de 

compreensão histórica.  

 

O Processo político que vinha sendo desencadeado desde 1934, estava marcado 

por ações políticas restritivas no que se refere aos direitos políticos fundamentais da 

sociedade, a LSN definia, os crimes contra a ordem política e social, não permitindo greves 

de funcionários públicos, propaganda subversiva, além da proibição de organizações ou 

partidos com o objetivo de subverter a ordem, além de outras determinações legais.  

 

As ações iniciadas pelo governo Vargas para conter a oposição vinham se 

intensificando em várias oportunidades, em 1935. A ANL foi alvo dessas investidas, tendo 

sua sede invadida em julho de 1935, além de ter vários de seus integrantes presos e 

perseguidos. O Congresso Nacional, uma das instituições mais representativas das 

democracias liberais, estava preocupado com a possível ameaça “bolchevista” e se 

encontrava disposto a transferir poderes excepcionais para Getúlio, concretizado após o 

levante de 1935 na forma de estado de sítio e o recrusdescimento23 da Lei de Segurança 

Nacional. Quanto ao apoio popular, “Vargas sabia que os integralistas continuavam sempre 

agindo, atenazando a esquerda na política de rua” (SKIDMORE, 2000, p.42). Nos fins de 

1935 a oposição, encabeçada pela ANL e pelo Partido Comunista, lança uma ofensiva em 

Natal, Recife e no Rio de Janeiro, que resulta em mortes de ambas as partes, e a 

justificativa que o governo desejava para endurecer a repressão. O estado de sítio é 

prorrogado várias vezes, Filinto Müler é nomeado chefe de polícia do Distrito Federal, 

além da:  

                                                 
23 “Através de três emendas constitucionais a LSN é agravada autorizando entre outros artifícios legais a 
demissão sumária de qualquer funcionário público” (grifo meu)  
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Criação de um órgão judiciário específico, estritamente subordinado ao governo, 
era uma medida necessária para garantir a punição dos presos, sem grande 
consideração pelos princípios jurídicos vigentes. Com esse objetivo, o Congresso 
aprovou uma lei que instituía o Tribunal de Segurança Nacional, que começo a 
funcionar em fins de outubro de 1936. A princípio esse tribunal se destinava 
apenas a julgar os comprometidos na insurreição de 1935, mas acabou se 
transformando em um órgão permanente, que existiu durante todo o Estado 
Novo, instituído em 1937. (FAUSTO, 1994, p.362).    

 
Em 1936, às vésperas de concretização do projeto político elaborado, com o 

objetivo de concentrar autoridade, que por sua vez acarretaria no Estado Novo, algumas 

medidas começaram a surtir o efeito desejado, atingindo, praticamente, todos os segmentos 

políticos supostamente envolvidos com oposição ao governo de Vargas. Reprimiram 

movimentos partidários, lideranças políticas nacionais, além de políticos, sem contar com a 

organização de prisões especiais que serviriam de alerta à eventual ameaça subversiva.  

 
Métodos impiedosos rapidamente eliminaram os movimentos de esquerda em 
formação. A liderança do Partido comunista foi aprisionada (Luís Carlos Prestes 
escapou de seus captores até março de 1936), e seus escritórios foram invadidos. 
Nos meses que se seguiram à abortada revolta comunista, milhares de políticos 
suspeitos, tanto militares quanto civis, foram aprisionados. Para dramatizar a 
ameaça “subversiva”, os prisioneiros foram concentrados em um antigo navio 
mercante, o “Pedro I” que foi convertido em presídio flutuante, fundeado na baía  
fronteira a um dos bairros mais populosos do Rio. No Distrito Federal o popular 
governo reformista do Prefeito Pedro Ernesto foi suprimido. O sistema político 
começara a fechar-se.(SKIDMORE, 2000, p. 44)  

 
O cenário de repressão tenta receber as vestes de democracia quando em 1936 o 

clima começa a ser articulado no sentido de manter aspectos como a elegibilidade de 

representantes para os diversos cargos do executivo e legislativo, inaugurando, portanto, o 

período eleitoral, quando seriam escolhidos, além de outros cargos, o novo presidente para 

o Brasil. Com ostensivo envolvimento de Vargas, as articulações políticas são realizadas, 

candidatos são lançados, o momento político, que culminaria com as eleições em 1938, 

gradualmente vai sofrendo revés. Aumenta em torno de Getúlio a idéia de “salvar o Brasil 

dos extremismos de direita e da esquerda” (SKIDMORE, 2000, p.46), crescia em torno das 

elites políticas e militares24 a necessidade de “continuísmo” para o governo de Vargas. A 

                                                 
24 “Vargas sabia que a posição do Exército seria crucial em qualquer tentativa de golpe. Desde a mudança do 
ministro da Guerra , em 1934, o Exército vinha conseguindo estabelecer a disciplina que eu havia sido minada 
durante as revoltas da década de 1920, a revolução de 30 e a revolta de São Paulo, em 1932. Em dezembro de 
1936, o General Eurico Gaspar Dutra tornou-se ministro da Guerra, assegurando o apoio militar aos desígnios 
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facilidade como que as instituições que representavam a sociedade brasileira, no caso o 

Congresso Nacional, proporcionavam a Getúlio condições excepcionais25de governo, 

ampliando ainda mais os meios de repressão.  

 

O Plano Cohem seria a cartada decisiva nesse aparente emaranhado político 

vivenciado pelo Brasil em 1937. Fabricado pelos integralistas, mas de autoria apontada para 

os comunistas, foi entregue a Góes Monteiro pelo capitão Olimpio Mourão Filho, 

integralista, que serviu de pretexto para o golpe de 1937. A ficção ganha status de realidade 

e espaço na “Hora do Brasil” em 30 de setembro de 1937, denunciava um plano bem 

montado da oposição, ou porque não dizer, dos “subversivos”, para conquistar o Brasil, 

sendo este vítima de uma possível insurreição que “ provocaria massacres, saques e 

depredações, desrespeito aos lares, incêndios de igrejas etc.”(FAUSTO, 1994, p. 363). No 

dia 1º de outubro, o Congresso Nacional concedeu suspensão dos direitos constitucionais 

por noventa dias. 

 

O Golpe de 1937 trouxe mudanças efetivas não só na estrutura política, bem como 

no modelo administrativo que sofre gradualmente modificações, ampliando o 

fortalecimento acelerado das atribuições no âmbito do governo federal, “nas áreas 

fundamentais de educação e trabalho, a responsabilidade, durante a República Velha, era da 

competência quase exclusiva dos Estados. Imediatamente depois da revolução de 30, a 

situação começou a mudar.”(SKIDMORE, 2000, p. 55). 

                                                                                                                                                     
totalitários. Em julho de 1937, o General Góes Monteiro, persistente defensor de um regime mais centralizado 
e mais autoritário, foi nomeado chefe do Estado Maior do Exército, fortalecendo ainda mais o braço de 
Vargas.”(SKIDMORE, 2000, p. 47) 
25 “O estado de guerra, a que foi equiparado o estado de sítio, seria sucessivamente prorrogado até junho de 
1937”. (FAUSTO, 1994, p. 361).   
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II.IV. A EDUCAÇÃO NO ESTADO NOVO: 
 
A proposta nacionalista estabelecida para o Estado Novo, de feições autoritárias e 

conservadoras, visíveis nas ações políticas citadas, atuou sobre outros aspectos políticos e 

sociais relacionados à sociedade brasileira. A conotação repressora desse momento 

caminhava no sentido da “uniformização, da padronização cultural e a eliminação de 

quaisquer formas de organização autônoma da sociedade que não fosse na forma de 

corporações rigorosamente perfiladas com o Estado”. (SCHWARTZMAN, BOMENY E 

COSTA, 2000, p.183). 

 

As reformas estavam se concretizando, estando a educação certamente envolvida 

na realidade histórica constituída a partir de 1937; normalizá-la e regulamentá-la estava 

sendo conduzido pelo Estado, através de Gustavo Capanema, então Ministro da Educação, 

e pela atuação da Igreja Católica. Alceu Amoroso Lima bate à porta do ministério e traz 

aquilo que se esperava dos condutores da nação, na simplicidade de um manuscrito, a 

concretização de ações de natureza ideológica e política. Para a educação 19 propostas, das 

quais seleciono algumas que aqui merecem destaque: publicação de pequenas ou grandes 

doutrinas antimarxistas e de documentação anti-soviética; idem de obras sadias, 

construtivas, com base dos princípios de educação no Brasil, facilidades do ensino religioso 

no Brasil; atenção muito particular com o espírito ainda dominante em certos meios 

pedagógicos, particularmente em São Paulo, além de outros. (SCHWARTZMAN, 

BOMENY E COSTA, 2000, p.191). 

 

É dentro desse ambiente que Capanema envolve os mais diversos segmentos 

relacionados à educação: professores, estudantes e sacerdotes, além das secretarias 

estaduais de educação, com o objetivo de elaborar um Plano Nacional de Educação.  

 

Os confrontos ideológicos nessa área são constantes, entre determinados 

representantes da sociedade26 e ainda os ocupantes dos diversos níveis da administração 

pública relacionados nas questões educacionais. Em 1935 quando da substituição de Anísio 
                                                 
26 Manifestaram-se para elaboração do Plano Nacional de Educação, A Confederação Católica de Educação e 
os militares através da revista A Defesa Nacional, além de representantes da Escola Nova. 
(SCHWARTZMAN, BOMENY E COSTA, 2000, p.193) (grifo meu) 
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Teixeira no cargo de secretário de Educação e Cultura do Distrito Federal, Francisco 

Campos, evidenciando o envolvimento da educação com as diversas manifestações do 

poder declara que: “chegamos a um estado em que o campo da educação é que as idéias 

trabalham para o poder. A política de hoje é a política da educação. Nela, no seu campo de 

luta, é que se decidirão os destinos humanos” (SCHWARTZMAN, BOMENY E COSTA, 

2000, p.193). 

 

Em 1937, o Plano é encaminhado, pelo Conselho Nacional de Educação a 

Capanema, podendo sofrer alterações, como determinava o artigo 1º, dez anos após sua 

promulgação. As concepções ideológicas praticamente se repetiam, nos princípios gerais 

que norteariam o plano, surgiu à idéia do “espírito brasileiro” que deveria seguir em torno 

de uma “orientação baseada nas tradições cristãs e históricas da pátria” 

(SCHWARTZMAN, BOMENY E COSTA, 2000, p.199), o ensino religioso era garantido, 

com o efetivo controle da Igreja nesse campo. A educação moral e cívica mereceu 

regulamentação mais detalhada, seria aplicada em todos as séries, com destaque para o 

curso secundário, onde essa disciplina seria de responsabilidade dos professores de 

História, a vida e as virtudes dos grandes heróis, além da prática efetiva do bem comporia a 

parte obrigatória. 

 

Em 1942, o então ministro da Educação inicia o processo de reformulação do 

ensino secundário, a exposição de motivos de Capanema alerta que os adolescentes teriam 

uma cultura ampla, devendo estar envolvidos ideologicamente no projeto de elaboração do 

cidadão brasileiro, formulados através de legislações educacionais e projetos políticos, 

como o da AIB. Nele o jovem teria o ensino patriótico, incluindo as práticas que os levaria 

a atender todas as necessidades da nação, instrumentalizá-lo no sentido de evitar os perigos, 

constantes, que cercam o nosso desenvolvimento, proporcionando dessa forma as condições 

necessárias para a concretização de nossa independência. 

 
O que constitui o caráter específico do ensino secundário é a sua função de 
formar nos adolescentes uma sólida cultura geral, e, bem assim, de neles acentuar 
e elevar a consciência patriótica e a consciência humanística. O ensino secundário 
deve ser, por isto, um ensino patriótico por excelência, e patriótico no sentido 
mais alto da palavra, isto é, um ensino capaz de dar ao adolescente a 
compreensão dos problemas e das necessidades, da missão e dos ideais da nação,  
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e bem assim dos perigos que a acompanham, cerquem ou ameaçam, um ensino 
capaz, além disso, de criar, no espírito das novas gerações, a consciência da 
responsabilidade diante dos valores maiores da pátria, a sua independência, a sua 
ordem e seu destino.(NUNES, 1999, p. 102) 

 

Em abril de 1942, a reforma é promulgada e já no seu artigo 22, ela criava dois 

ciclos. Um primeiro se chamando ginasial, e o segundo, formado por dois cursos apenas, 

diferente do que ocorreu com a reforma de Francisco Campos que estivera subdividido em 

três. Analisando a proposta curricular, se verifica claramente o caráter de cultura geral e 

humanística, com a inclusão de disciplinas como o Latim, disciplina obrigatória, além da 

pouca diferenciação dos cursos ginasial e científico, que deveria ser feita via proposta 

curricular. Dessa forma como salienta (ROMANELLI, 1990, p.158): “esse ensino não 

diversificado só tinha, na verdade, um objetivo: preparar para o ingresso no ensino 

superior”, elitizado ainda mais, como conclui, voltado para “individualidades condutoras”.  

 

O caráter ideológico marcante aponta para um patriotismo exacerbado, com a 

Educação Moral e Cívica sendo utilizada sob o controle das Forças Armadas27 para tal 

finalidade, em linhas gerais a reforma, admite a continuidade das legislações anteriores, 

com acentuada semelhança na proposta estabelecida pela Reforma de Francisco Campos, 

que pretendia: “a formação do homem para todos os grandes setores da atividade nacional”, 

construindo em seu espírito todo um sistema de “hábitos, atitudes e comportamentos” 

(SCHWARTZMAN, BOMENY E COSTA, 2000, p.206). 

 

A nação irá sobrepor os interesses individuais, as realidades regionais cederiam 

espaço aos grandes projetos nacionais, que por sua vez moldaria o caráter útil dos 

adolescentes, futuros cidadãos. Partindo de um princípio de manutenção da ordem, as 

instituições escolares dariam suporte a esse diretiva do Estatal, desenvolvendo em seus  

espaços meios para tal finalidade, estabelecendo e edificando mentalidades28 a partir de 

uma lógica  pré-estabelecida. 

                                                 
27 “Foi instituída a educação militar para os alunos do sexo masculino nos estabelecimentos de ensino 
secundário, com diretrizes pedagógicas fixadas pelo Ministério da Guerra (art. 20)” (ROMANELLI, 
1990,p.159). 
28 “Os diversos níveis de ensino, no entanto, deveriam cumprir funções distintas. O importante na escola  
primária seria a transmissão do“sentimento patriótico”, no estilo “ Por que meu ufano do meus país, bandeira, 
hino etc.”, conforme a anotação de punho do próprio Capanena. A escola secundária iria mais longe: ela 
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A formação humanística e a formação patriótica pareciam instrumentos perfeitos 
para a tarefa difícil de organizar o Estado e suas instituições, moldando-lhes a 
forma e o caráter, atribuindo-lhes uma identidade – extensiva à nação – e 
preparando as novas gerações para aceitar e perpetuar a ordem que se criava. 
Tratava-se de transferir as “fidelidades” familiares, locais ou regionais para a 
nação e para a pátria. (...) Qualquer escola, seja qual for o grau ou o ramo de 
ensino (...), deve incluir no programa de seus trabalhos a moral. Não basta saber a 
técnica (...) A educação moral deverá despertar e endurecer no seu coração a 
virtude (...) que o ensino religioso é das bases mais sólidas. (SCHWARTZMAN, 
BOMENY E COSTA, 2000, p.209). 
 

Haveria uma possibilidade histórica mais favorável à democracia com o fim da 

Segunda Guerra Mundial e o conseqüente desmoronamento dos estados totalitários. Estaria 

a educação pronta para incorporar essas mudanças, chegando a representar no plano 

institucional e jurídico tais concepções ideológicas? 

 

II.V. VOLTA À DEMOCRACIA: 

 
À medida que os reflexos da Segunda Guerra Mundial iam atendendo aos anseios 

dos aliados, o contexto político brasileiro gradualmente sofria modificações, o governo de 

Getúlio Vargas recebe as críticas ao Estado Novo que vem de “correntes entre os oficiais 

brasileiros que lutavam lado a lado com o 5º Exército Americano, na Itália”(SKIDMORE, 

2000, p. 72). A contradição era evidente, aqui persistia um governo organizado a partir dos 

moldes ditatoriais, enquanto na Itália nossos pracinhas brigavam em favor da democracia.  

 
Vargas tenta a todo custo sinalizar para a população brasileira seu interesse em 

restabelecer a democracia, em 1943 ele fala à nação e promete que depois da Segunda 

Guerra Mundial; “em ambiente próprio de paz e ordem, com as garantias máximas à 

liberdade de opinião, reajustaremos a estrutura política da nação, faremos de forma ampla e 

segura as necessárias consultas ao povo brasileiro” (SKIDMORE, 2000, p.72) e ainda em 

abril de 1944 ele afirmava ao povo mais uma vez que poderiam “se declarar e escolher os 

seus representantes, dentro da democracia, da lei e da ordem.” (SKIDMORE, 2000, p.72). 

 

                                                                                                                                                     
deveria formar a verdadeira consciência patriótica” própria  de “homens portadores das concepções e atitudes 
espirituais que é preciso infundir nas massas, que é preciso tornar habituais entre o povo”. 
(SCHWARTZMAN, BOMENY E COSTA, 2000, p.210) 
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Aos poucos as “vozes de protesto” vão ganhando força e partem dos diversos 

segmentos da sociedade brasileira. No primeiro Congresso brasileiro de Escritores havia 

um consenso, o governo deveria proporcionar o direito à nação, ao “sufrágio universal, 

direto e secreto”. Intelectuais do porte de José Américo de Almeida, candidato a 

controversa a eleição de 1937, declara29 em 1945 os motivos que não permitiriam Getúlio 

se candidatar a uma possível reeleição. A declaração marca a redução da influência do 

DIP30. O meio político inicia o processo de movimentação no sentido de lançar as 

candidaturas à presidência do Brasil, já os protestos populares, por outro lado, ganham as 

ruas, no Rio de Janeiro através da UNE (União Nacional dos Estudantes), além de Recife. 

A anistia política era a maior prova da disposição do governo de distender o processo todo, 

através dele vários presos políticos são soltos incluindo Luís Carlos Prestes. Em 23 de maio 

de 1945, “Prestes falou durante seu próprio comício de massas no Rio de Janeiro, 

assinalando o começo da atividade política do Partido Comunista, recentemente legalizado” 

(SKIDMORE, 2000, p. 74). As eleições presidenciais deveriam ocorrer em 2 de dezembro 

de 1945. 

 

A importância do momento político não devem se restringir apenas à eleição 

presidencial, nesse instante se organiza o Congresso constituinte que elaborou a 

constituição de 1946. Teria o Brasil, como salienta Carvalho (2003, p. 127), a “primeira 

experiência democrática de sua História”. Os tradicionais direitos políticos e civis são 

reestabelecidos, com maior avanço nas questões democráticas observadas a partir da 

conquista da “liberdade de imprensa e de organização política31 até 1964” (CARVALHO, 

2003, p.127).  

 

                                                 
29 Entrevista onde ele detalhava os motivos da importância da realização de eleições presidenciais. Skidmore 
não vai a detalhes sofre essa entrevista, apenas sinaliza a importância da mesma. (grifo meu) 
30 “Órgão civil mais importante do Estado Novo e o mais envolvido com essas novas abordagens, era o 
Departamento de Propaganda, O DIP. Por volta de 1938, 60% de todos os artigos de jornais e revistas eram 
matéria que o DIP distribuía. As atribuições do departamento incluíam a censura de toda a mídia pública, 
assim como a responsabilidade de promover o sentimento nacionalista mediante eventos públicos e também 
por meio do sistema escolar”.(LEVINE, 2001, p. 94). 
31 “Vários partidos políticos nacionais forma organizados e funcionaram livremente dentro e fora do 
Congresso, à exceção do Partido Comunista que teve seu registro cassado em 1947” (CARVALHO, 2003, 
p.127). (grifo meu).  
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Os reflexos dessas mudanças gradualmente chegam à sociedade brasileira, o grau 

de participação nas grandes questões de natureza política, como exemplo, são sentidos nos 

finais da década de 1940, no envolvimento nos diversos pleitos eleitorais: 

 
Em 1930, os votantes não passavam de 5,6% da população. Na eleição 
presidencial de 1945, chegaram a 13,4% da população, ultrapassando, pela 
primeira vez, os dados de 1872. Em 1950, já foram 15,9%, e em 1960, 18%. Em 
números absolutos, os votantes pularam de 1,8 milhões em 1930 para 12,5 
milhões em 1960. ”(CARVALHO, 2003, p.146). 

 
O clima de vitória parecia evidente, a democracia se fez plena na eleição do 

general Eurico Gaspar Dutra com 55% dos votos, portanto a maioria, mas que não escondia 

a força da máquina eleitoral organizada pelo PSD, apoiado em “interventores e o prestígio 

político de Getúlio Vargas entre os trabalhadores” (FAUSTO, 1994, p. 398). No entanto, o 

regime instalado com feições democráticas não impediu um modelo político que 

funcionava a partir de “relações pessoais clientelistas”, como analisa Boris Fausto (1994, p. 

399). Para ele, não interessava ao grande eleitorado a opção por partidários do Estado Novo 

e Liberais, e salienta, “ a opção não tinha significado na vida cotidiana dos eleitores e era 

abstrata demais para ser apreendida por um eleitorado de educação rudimentar”(FAUSTO, 

1994, p.399). Com essa observação, a realidade de uma sociedade que é constituída por 

vários elementos, dentre eles a participação nas questões de escolha de seus representantes, 

não sofria grandes rupturas, ao que parece, distante das possibilidades do auxílio da 

educação e da escola.  

 

Com Dutra no poder e por conseqüência a ascensão do PSD (Partido Social 

Democrático), prevalecem, até onde se espera, para a educação brasileira, as indicações32 

do programa instituído pelo partido em 1945. Isso reforça o que já se vem analisado, 

portanto, a permeabilidade das legislações educacionais que atendem às necessidades 

políticas emergentes, encabeçadas por um segmento político que traz à tona, um grupo 

intelectual ligado a essa área. As legislações aplicadas nas instituições educacionais acabam 

contemplando determinados interesses, por vezes de ordem pessoal, ou de determinados 

                                                 
32 “O Partido Social Democrático declara ao povo brasileiro que os mandatos e cargos que lhe forem 
confiados serão postos a serviço dos seguintes postulados, que constituem seu programa”(programa do PSD 
de 1945) (grifo meu) 



 44

grupos que chegam ao poder sem legitimidade, sem que para isso os diversos segmentos da 

sociedade civil organizada sejam convocados a se manifestar, participando amplamente 

dessas discussões. 

 

No programa33 instituído pelo PSD, que abrange praticamente todas as áreas 

ligadas à sociedade, cabe a educação uma parcela significativa do documento. No que se 

refere às diretrizes, sugerindo no item 151 do programa a “Fixação, por lei federal, das 

diretrizes e bases da educação” (Programa do PSD de 1945), isto é, a nacionalização das 

legislações educacionais, sob controle do poder federal, mesmo admitindo a organização 

dos sistemas educacionais estaduais, sugestão feita na parte que cabe a “Administração do 

Ensino”.  No item 152, estabelece a possibilidade de envolvimento, através de auxílio, da 

iniciativa privada, para a ampliação da rede escolar no país. A parte que envolve o ensino 

de segundo grau, sugere o acesso cada vez maior a essa modalidade, assegurando uma 

formação de cultura geral34, estabelece também a organização do ensino profissional, na 

agricultura, na indústria e no comércio, além de difundir pelo país esse tipo de instituição 

educacional. 

 

No que se refere à “Educação Geral”, admite a inclusão do ensino religioso, no rol 

das disciplinas dos ensinos primário e segundo grau, como elemento importante na 

formação moral, apontando para um avanço, já que “sendo facultativa a sua matrícula, e 

devendo ser ministrado de acordo com a confissão religiosa do aluno” (Programa do PSD 

de 1945). Estabelece a prática de educação física como atividade obrigatória, sem 

estabelecer qualquer nexo ideológico. 

 

Conforme determinava a Constituição de 1946, o Ministro da Educação 

encaminhava, o projeto de Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional ao Congresso. 

A comissão que deveria propor um anteprojeto era encabeçada pelo professor Lourenço 

Filho e dividida em duas subcomissões, respectivamente, para o ensino primário e para o 

                                                 
33 (CHACON, 1998, p.442-444). 
34 Expressão utilizada no documento (grifo meu) 



 45

médio. Os trabalhos nesse sentido iriam compor a Lei 4.024 votada apenas em dezembro de 

1961.  

 

Nas palavras do Ministro a Educação na época, Clemente Mariani, surgem as 

evidências de que as legislações educacionais, bem como as instituições educacionais 

estavam a serviço e ao sabor dos grupos dirigentes em ascensão, ficando evidente a 

fragilidade do sistema educacional, que agora sofreria alterações dentro de sua própria 

dinâmica de implementação e discussão envolvendo os diversos segmentos que gravitavam 

em torno desse mesmo sistema, segundo ele: “A educação deixará, assim, de ser objeto de 

reformas sucessivas, de que tem sido vítima entre nós, para se tornar, ela própria, mutável e 

evolutiva, em face de seu poder de rever-se constantemente ao sabor das experiências e da 

prática” (NUNES, 1999, p.106). 

 
O arco de coligações comum no modelo político brasileiro fica evidente até na 

escolha dos ministros para as diversas áreas de atuação. Mariani era da UDN (União 

Democrática Nacional). O partido apresenta dois programas: um em 1945, outro em 1957. 

No primeiro, ele trata da educação no capítulo destinado ao “O Homem”: Nele se 

estabelece a descentralização das questões educacionais, compreendendo, União, Estados e 

Municípios. Em linhas gerais35, o documento sinalizava para um estudo aprofundado da 

questão educacional via convenção, além da criação de uma rede educacional que atenda 

não só a instrução, mas também como se apresente à sociedade como um “órgão de 

assistência social”, admite a criação de “colônias-escolas, internatos rurais e instituições do 

mesmo tipo de educação primária e profissional, para as populações que não possam ser 

beneficiadas pela rede escolar nacional. Define a necessidade do ensino técnico 

profissional, inova quando fala da educação supletiva com o uso de veículos de educação 

popular: radiodifusão, cinematografia, cartazes, discos. No item “m” menciona a questão 

do desenvolvimento de uma campanha nacional de alfabetização de adultos. 

 
Treze anos de discussão correspondem ao tempo de trâmite, que levou à 

promulgação da reforma educacional iniciada em 1948. Inspirada na tendência liberal-

                                                 
35 O documento por completo encontra-se em: (CHACON, 1998, p.454-455).  
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democrática36, ela parecia inspirar-se em linhas gerais na constituição de 1946. O Brasil, 

naquele momento, passa à condição de República Federativa, estabelecendo-se, a partir daí, 

as atribuições da União, dos Estados e Municípios. Na tentativa de exemplificar melhor as 

feições democráticas que ela assumiria, no tocante à cidadania, salienta Boris Fausto (1994, 

p. 400): “o direito e a obrigação de votar foram conferidos aos brasileiros que fossem 

alfabetizados, maiores de dezoito anos, de ambos os sexos”, portanto dando a homens e 

mulheres os mesmos direitos políticos. 

 

Dos trabalhos realizados por comissões e subcomissões, além das modificações 

sugeridas pelo então Ministro da Educação, resultou um projeto, Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional. Na exposição de motivos encaminhada por Mariani, observa-se em 

um trecho, a disposição de realizar críticas não só ao modelo político anterior, mas a 

também acaracterizar o momento atual, marcado pelo retorno às tradições democráticas, 

retiradas pelo Estado Novo. 

 
O regime instituído no projeto é, portanto, como eu o anunciava, sob este e 
muitos outros aspectos, menos uma reforma do que uma revolução. Mas uma 
revolução que nos integra nas fortes e vivas tradições de que fomos arrancados 
pela melancólica experiência da ditadura. Uma revolução o cujos ideais 
propugnaram Vossa Excelência e o Brigadeiro Eduardo Gomes, simultaneamente 
inscrevendo nas suas plataformas de governo os princípios que se 
consubstanciaram nos dispositivos constitucionais. (DCN,12-2-57:9) (SAVIANI, 
1999, p.32)  

 

A exposição de motivos eleva os ânimos dentro do centro de discussão, o 

Congresso Nacional. Gustavo Capanema (PSD) agora deputado, acusa37 o projeto de ser 

um artifício antigetulista, de intenções meramente políticas sem a conotação educacional 

que o projeto deveria estabelecer. Os confrontos ideológicos seguem dentro do Congresso, 

conduzidos pela UDN e pelo PSD, em torno do regime de urgência, artifício utilizado para 

acelerar o processo de votação. Em outubro de 1948, a proposta entra no Congresso sendo 

distribuído para as comissões de Educação e Cultura e de Finanças. Em dezembro chega, 

por ironia, a Comissão Mista de Leis Complementares, Gustavo Capanema indicado como 

relator, que sugere a necessidade de ser alterado, depois de um longo parecer emitido em 

                                                 
36 Expressão utilizada por: (ROMANELLI, 1990, p.171). 
37 Ver discursos de Capanena em: (SAVIANI, 1999, p.32-33). 
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julho de 1949, gerando uma considerável quantidade de emendas. O projeto não chega a ser 

promulgado, ele é arquivado, e volta a ser rediscutido em 1951.  

 

A proposta volta a tramitar por cerca de cinco anos e meio, revelando um certo 

descaso com a importância que o tema deveria receber. Somente em outubro de 1957, o 

projeto (nº 2.222/57) com outras feições é levado ao plenário da Câmara com inúmeras 

emendas, tramita38 nas diversas instâncias dentro da casa legislativa, sofre inúmeras 

modificações, e no final de 1958 um substitutivo de Carlos Lacerda altera não só vários 

dispositivos, como traz ao cenário político um outro componente, a influência dos 

estabelecimentos particulares de ensino nas discussões que envolvem legislações 

educacionais, como relata Saviani (1999,  p. 37). 

 
De fato, isso ocorreu na reunião de 26-11-58 da Comissão de Educação e Cultura, 
quando Perilo Teixeira encaminhou à subcomissão relatora substitutivo ao 
projeto nº 2.222/57, que ficou conhecido com a denominação de “substitutivo 
Lacerda”. O referido substitutivo representou uma inteira mudança de rumos na 
trajetória do projeto. Seu conteúdo incorpora as conclusões do III Congresso 
Nacional dos Estabelecimentos Particulares de Ensino, ocorrido em 1948. 
Conseqüentemente, os representantes dos interesses da escola particular tomavam 
a dianteira do processo.  

 

A proposta levantada por Lacerda, atingia várias questões cruciais relacionadas à 

educação nacional, dentre as principais propostas figuravam: “a descentralização do ensino, 

possibilidade de diferenciação de programas e currículos, efetiva obrigatoriedade da 

educação primária, curso secundário que abrange (ou seja, com ênfase na abordagem 

humanística), e preservação da autonomia universitária” (MENDONÇA, 2002, p.225).  

O debate educacional no Brasil envolvia as questões mais diversas, de uma 

maneira geral se discutia, dentre outros aspectos, uma educação uniforme no Brasil, que 

mantivesse a escola pública, laica e gratuita, possibilitando uma formação que envolvesse, 

também, o ensino técnico profissionalizante. Do outro lado, um bloco formado pela escola 

privada desejosa por uma política educacional mais democrática, leia-se descentralizada, 

além da Igreja Católica, que lutava em torno da manutenção do ensino religioso. 

 

                                                 
38 Relato detalhado feito por Saviani (1999, p. 36-37). 
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Lacerda era favorável a uma política de total liberalização, que seria atingida via 

diferenciação de currículos, e o fim da intervenção do poder público nas questões 

relacionadas aos assuntos escolares. Em discurso realizado na Câmara, utilizado para 

justificar seu substitutivo comentava: 

 
A escola no Brasil se tornou um artifício, [...] espécie de preparação para a 
anulação das qualidades e das vocações, das tendências e das potencialidades da 
inteligência do povo brasileiro, principalmente porque é organizada, é teleguiada 
[...] por uma burocracia federal que prefixa os programas desde o Território do 
Rio Branco até as margens do Chuí, de tal modo que a imensa diversidade 
brasileira ainda não foi levada na devida conta pelo sufocante aparelho 
burocrático desse inútil e pernicioso Ministério da Educação. (LACERDA apud 
MENDONÇA, 2002, p.226).  

 

Crítico do ensino técnico e profissionalizante, apontava a educação brasileira 

como possuidora de um ensino elitista acusando-a de “aristocrática”, salientando ainda que: 

 
a escola no Brasil, desde a Ditadura, procurou dividir os brasileiros entre 
trabalhadores manuais e intelectuais. E ainda, procurou dividir brasileiros entre os 
que tem vocação da técnica e os que demonstram  tendência para a cultura. Essa é 
uma concepção tipicamente aristocrática, para não dizer oligárquica, para não 
dizer reacionária, para dizer afinal, totalitária, da cultura e da escola.(LACERDA 
apud MENDONÇA, 2002, p.226) 

 

Além das críticas a determinadas características da educação brasileira, era 

defensor de que os currículos deveriam se adaptar as peculiaridades locais e regionais, 

dessa forma ele admitia a necessidade de existirem, sem tanta uniformização e rigidez, 

marca das legislações educacionais vigentes no Brasil até então. 

 

Os proprietários das escolas particulares passam a apoiar, incluindo a Igreja 

Católica, como já salientei, suas propostas, de certa forma inovadoras, mais de grande 

interesse político, constatado quando ocorreu sua eleição para governador da Guanabara em 

1960. Para Secretário da Educação e Cultura do Estado ele nomeia39, Otávio Flexa Ribeiro, 

dono do famoso Colégio Andrews, do Rio de Janeiro, além de indicá-lo para candidato ao 

governo do Estado, em 1965, pela UDN. 

 

                                                 
39 Informação prestada por: (MENDONÇA, 2002, p.227) (grifo meu). 
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Os embates políticos não pararam por aí, em oposição à proposta encabeçada por 

Carlos Lacerda, intelectuais, liderados pelo sociólogo Fernando de Azevedo e Anísio 

Teixeira, através do “substitutivo dos Educadores”, estruturam um documento defendendo 

o ensino público. A reação de Lacerda é quase imediata. Com seu estilo, acusa Anísio 

Teixeira de ser “um anti-semita desviado do seu curso... Como é liberal e é feio ser anti-

semita, é contra a Igreja Católica”. Para Lacerda o educador pretendia “desforrar-se, por 

assim dizer, do Vaticano, através da manutenção de um sistema de ensino que assegura ao 

Estado todos os privilégios” (MENDONÇA, 2002, p. 227). Em 1959, Fernando Azevedo 

lança, com adesão de vários intelectuais, inclusive de esquerda como -Florestan Fernandes, 

Caio Pardo Jr., Nelson Werneck Sodré e Darcy Ribeiro- o “Manifesto dos Educadores”40 

tornando-o um importante documento41, que de certa forma traz a discussão para o âmbito 

nacional42. 

 

 A predisposição de Lacerda era permitir que as instituições de ensino privado 

exercessem uma maior influência na estrutura educacional brasileira, não só no que diz 

respeito ao acesso a verbas públicas, mas a participação efetiva nos principais órgãos de 

assessoramento e direção da educação brasileira, como os Conselhos Regionais, além do 

Nacional de Educação. O aspecto central dessa questão como afirma Otaiza Romanelli 

(1990, p.175) era permitir que: 

 
a iniciativa privada reivindicasse para si a prioridade absoluta de ação e proteção 
por parte do Estado e, para tanto, ela se opunha a que este exercesse a sua função 
democrática, que era a de fornecer educação ao povo, educação que, sendo 
pública, seria gratuita e, como tal entraria, em condições favoráveis, na linha de 
competição com  a educação particular. 
 

A proposta ainda evidenciava, de uma forma acintosa, a predisposição de tornar a 

educação brasileira uma atividade mais rentável, não só controlada pelo ensino privado. A 

parte referente aos “Recursos para Educação”, 15 artigos seriam criados para regulamentar 

                                                 
40 Manifesto, assinado por inúmeros intelectuais, foi redigido pelo Professor Fernando de Azevedo, e 
publicado pela primeira vez em 1959, em alguns estados e jornais de circulação nacional, como o Estado de 
São Paulo e o Jornal do Comércio, no Rio de Janeiro (grifo meu). 
41 Encontrado na integra em: (GHIRALDELLI Jr., 1994, p.139-159). 
42 “Organizaram-se debates nas escolas, conferências públicas e utilizou-se a imprensa. (ROMANELLI, 1990, 
p.179) (grifo meu). 
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as ações43 do governo no sentido de proporcionar as devidas dotações orçamentárias, que 

em grande parte seriam destinadas aos estabelecimentos privados de ensino.  

 

O interesse da Igreja Católica nas questões educacionais, já discutidas em várias 

oportunidades, nesse trabalho, está ligado a necessidade de manter as tradições e os valores, 

influenciando nos principais temas nacionais.  Segundo Otaiza Romanelli (1990, p.177), 

“percebe-se que, na verdade, o conceito de liberdade de ensino, que então prevalecia, era o 

mesmo conceito proposto pelos documentos papais, nos quais ele limitava, pura e 

simplesmente, à exclusiva liberdade da igreja de exercer ação educativa”, que  certamente 

seria atingido se houvesse restrições na relação entre o Estado e a estrutura educacional, 

reguladas via lei específica. Para isto veste os interesses mais ocultos, com a predisposição 

de defender “os direitos da família”, presentes em vários artigos do projeto. 

 

A Lei 4.024 foi promulgada em dezembro de 1961, fixando as Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional, treze anos tinham se passado, as ingerências políticas eram 

gritantes, os debates reafirmavam que a educação se tratava de um tema de relevante 

importância para que se efetivassem os interesses políticos de partidos, como o caso da 

UDN e do PSD, além dos diversos segmentos relacionados com à estrutura educacional 

brasileira. O foco de boa parte das discussões girava em torno da “escola pública e da 

escola privada” (NUNES, 1999, p.121), de forma que sua aplicabilidade e eficiência nos 

diversos níveis educacionais são questionáveis, na opinião de Maria Téthis Nunes (1999, 

p.122): “O comando rígido que o Ministério da Educação exercera sobre o ensino 

secundário, fazendo que todos os problemas gravitassem em trono dele, foi substituído por 

uma autonomia, para a qual, na sua quase totalidade, os Estados não estavam preparados 

para exercer”.  

 

Mesmo sem as condições, os Conselhos de Educação, localizados nos diversos 

Estados, recebem diversas atribuições, sem que para isso se criem as condições 

correspondentes. Para Téthis Nunes (1999, p.122) a “desorganização e a 

irresponsabilidade” são marcas dessa ausência do poder público. A existência de uma lei 

                                                 
43 Tese levantada por (ROMANELLI, 1990, p.175). 
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que de certa forma regulamenta a educação nacional, só consegue ser efetivamente aplicada 

dependendo das condições materiais e humanas criadas para essa finalidade, além da 

fiscalização, por parte da sociedade, que deve ser realizada pelos diversos segmentos 

sociais organizados e que estejam nela envolvidos.  

 

No entanto, sua existência, fruto dos embates políticos e ideológicos, que 

geralmente cercam essas discussões, servem para deixar evidente o ambiente democrático 

vivido pelo país nesse instante, as diversas manifestações contrárias aos projetos elaborados 

para sua efetivação, e a forma como eles circulavam na sociedade, demonstravam esse 

clima. Seu artigo primeiro, sinalizava para conquistas no que diz respeito a direitos 

individuais e coletivos, quando estabelece: uma educação “inspirada nos princípios de 

liberdade e nos ideais de solidariedade Humana”44, além de no seu item “g”, que estabelece 

“ a condenação de qualquer tratamento desigual por motivo de convicção filosófica, 

política ou religiosa, bem como a quaisquer preconceitos de classe e raça.”45  

 

Em linhas mais gerais, em teoria defendida por Maria Thétis Nunes (1999, p.123-

125) a lei acabou por estabelecer uma série de artigos dando uma certa liberdade no que diz 

respeito a elaboração dos currículos, proporcioou ainda mais flexibilidade aos Conselhos 

Estaduais de Educação para essa regulamentação, sem contar com a atuação direta dos 

próprios estabelecimentos de ensino, que se “proliferaram sem que estes apresentassem 

condições materiais e humanas à altura da responsabilidade assumida”. O ensino técnico é 

integrado ao ensino médio, como reflexo do processo de industrialização vivenciado pelo 

Brasil na década de 1950, impulsionado pelo “Programa de Metas”46, que de algum modo 

trouxe avanços47para a economia brasileira, adequando a educação a toda essa realidade, 

                                                 
44 Lei 4.024 
45 Idem 
46 “Programa de Metas de Juscelino abrangia 31 objetivos, dentre eles seis grandes grupos: energia, 
transportes, alimentação, indústria de base, educação e a construção de Brasília” (FAUSTO, 1994, p.425) 
(grifo meu).  
47 “Os resultados do Programa de Metas foram impressionantes, sobretudo no setor industrial. Entre 1955 e 
1961, o valor da produção industrial, descontada a inflação, cresceu em 80%, com altas porcentagens nas 
indústrias do aço (100%), mecânicas (125%), de eletricidade e comunicações (380%) e de material de 
transporte (600%). De 1957 a 1961, o PIB cresceu a uma taxa anual de 7%, correspondendo a uma taxa 
percapita, ou seja, por habitante, de quase 4%”. (FAUSTO, 1994, p.427 ) (grifo meu)  
 



 52

contrariando as propostas anteriores que indicavam essa modalidade de ensino apenas para 

as classes tidas como menos favorecidas.  

 

Já Otaiza Romanelli (1990, p.183) acredita que a reforma educacional proposta 

acabou por não concretizar a possibilidade de inseri-la dentro de um contexto econômico e 

social que naquele instante sinalizava como favorável, sentenciando que: 

 
Foi uma oportunidade que a nação perdeu de criar um modelo de sistema 
educacional que pudesse inserir-se no sistema geral de produção do país, em 
consonância com os progressos sociais já alcançados. Ocorreu, porém, que as 
heranças não só cultural, como também as das formas de atuação política foram 
suficientemente fortes para impedir que se criasse o sistema de que carecíamos. 
 

As legislações educacionais fazem parte de um conjunto de ações políticas 

efetivadas pelo Congresso Nacional, principalmente em períodos de democracia plena, 

quando direitos individuais e coletivos são respeitados. Sua elaboração e aplicação, que 

cabem aos diversos segmentos que compõem o poder Executivo e Legislativo, são fruto da 

ação direta dos mais diversos interesses, conduzidos por partidos políticos, legítimos 

representantes dos interesses da sociedade, ali representada. Os interesses são os mais 

diversos, nomeando seus interlocutores, que fazem da tribuna ou dos bastidores do 

cotidiano de casas legislativas, os espaços onde avanços e retrocessos são observados no 

tocante aos diversos projetos que ali tramitam. Identificar esses interesses, além das 

articulações em torno de legislações educacionais, acabam por permitir a possibilidade de 

compreender que a educação faz parte do jogo do poder.  E é essa realidade que se 

constituirá nos momentos que antecedem o golpe de 1964 e seus efeitos no plano 

educacional, discutidos logo em seguida. 
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III. A REALIDADE ECONÔMICA BRASILEIRA DAS DÉCADAS DE 1960 E 

1970 E A EDUCAÇÃO NACIONAL. 

 

Nesse capítulo, é analisada a Reforma Educacional proposta em 1971, através da 

Lei 5692/71 levada à sociedade brasileira, através dos diversos mecanismos ligados à 

estrutura escolar como  os Conselhos Estaduais, as escolas, dentre outros. Inicialmente ela é 

contextualizada historicamente em nível nacional, buscando, entendê-la a partir da 

realidade política e educacional cearense que envolve jornais, além de entrevistas realizadas 

com dirigentes de instituições patronais do período, e de interlocutores da estrutura 

educacional cearense que vivenciaram esse momento tão importante para a compreensão da 

memória educacional local. 

 

A escola é uma das instituições mais importantes na formação de uma sociedade, 

cujo funcionamento, em parte, passa pelo controle, atuação e fiscalização de governos e 

governantes, além de seus interlocutores nas mais diversas esferas da administração 

pública. As reformas educacionais são mecanismos legais que agem diretamente sobre elas, 

normatizando-as, regulamentando-as. As políticas educacionais encaminhadas à sociedade 

pelos governos não trariam nas suas formulações, discussões e aplicações destinadas 

somente ao processo pedagógico educacional. 

 

As propostas nela contidas, codificadas através de legislações específicas, atuando 

sobre formação, currículos, financiamento, extrapolam o espaço formal educacional, no 

caso a escola. As reformas educacionais fazem parte das políticas educacionais de 

governos, e têm como objetivo atuar direta e, indiretamente sobre estudantes, sujeitos 

históricos48.  

 
Não existe um único espaço por excelência da política educacional, por que ele se 
processa onde há pessoas imbuídas da intenção de aos poucos conduzir crianças a 
ser o modelo social de adolescente e posteriormente de jovem e ser adulto 
idealizado pelo grupo social em que ele ocorre.(MARTINS,1985, p.17) 

 
                                                 
48 Entendo sujeito histórico como sendo capaz de atuar, de forma passiva ou ativa sobre as principais questões 
de natureza social, política e econômica que envolvem uma sociedade em um determinado período hitórico. 
(grifo meu). 
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Refletir sobre o contexto histórico que envolveu a reforma educacional em 

questão, é abrir possibilidades com o objetivo de confrontá-la e discuti-la a partir de fontes 

que nos permita compreender esse momento, buscando intenções ou mesmo aspectos 

relacionados ao poder, afinal “toda política educacional é estabelecida e definida por meio 

de um exercício prático de poder” (MARTINS, 1985, p.18). 

 

A escola é, na prática, a instituição onde uma reforma terá um impacto mais 

visível, apesar desse trabalho não se direcionar apenas nessa possibilidade. No entanto, ela 

deve ser reconhecida como uma instituição que faz parte de um sistema educacional e 

cultural que é um “elemento excepcionalmente importante na manutenção das relações 

existentes de dominação e exploração nessas sociedades” (APPLE, 2002, p. 26). O sistema 

educacional envolve escolas, tecnocratas, ministério da Educação, Conselhos de Educação, 

além de políticos, todos influindo de alguma forma sobre as legislações específicas dessa 

área e criando condições para compreensão de uma realidade histórica marcada por 

diversas relações de natureza social e política. 

 

O Estado, através de seus interlocutores, em especial representantes políticos e 

seus ministros, como vem sendo discutido desde 1930, desde a implementação de 

legislações educacionais, que ganharam o âmbito nacional, tem um papel fundamental nas 

reformas que vêm sendo estudadas, em destaque, a realizada em 1971, regulamentando e 

propondo leis, decretos, ou mesmo legitimando de alguma forma através de seus discursos 

às ações governamentais, dos quais fizeram parte. Nos diversos mecanismos desenvolvidos 

pelo Estado para sua atuação, os conflitos de interesses estão presentes, conforme vem 

sendo estudado, possibilitando a constatação de que a implementação de uma reforma 

educacional sofre continuamente influência dos meios políticos, principalmente quando nos 

referimos aos momentos de discussão e aplicação de tais medidas. A manutenção do 

controle do Estado sobre as diversas forças políticas que em torno dele gravitavam, fazendo 

acreditar que a educação tornou-se um mecanismo de barganha de interesses políticos 

públicos e privados. O controle da sociedade seria proposto através de currículos de cunho 

moralista e nacionalista, dando-lhes uma conotação reformista que nesse nível traria a 
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realização de um projeto que atenderia as questões de interesse social mais emergentes, 

como o de profissionalização dos estudantes de 2º grau. 

 
O próprio estado é um local de conflito entre classes e frações de classes, e 
também em grupos raciais e de gêneros. Por ser um local de tal conflito, ele deve, 
ou forçar pensar todo mundo igual (uma tarefa bastante difícil que vai além do 
seu poder e que destruiria sua legitimidade), ou criar consenso entre uma boa 
parte desses grupos competidores. Assim para manter sua própria legitimidade, o 
estado necessita integrar de forma gradual, mais contínua, muitos dos interesses 
dos grupos aliados até mesmo dos grupos que se lhe opõem, sobre sua bandeira 
(...) Isso envolve um processo contínuo de acordos, conflitos e de luta ativa para 
manter a hegemonia. Os resultados, portanto, não são simples reflexo dos 
interesses da economia ou das classes dominantes. Mesmo as reformas propostas 
para modificar tanto a forma sob a qual as escolas são organizadas e controladas, 
quanto o que realmente é ensinado, são parte desse processo. Eles também são 
parte de um discurso ideológico que reflete os conflitos no interior do estado e as 
tentativas por parte do aparato do estado tanto para manter sua própria 
legitimidade quanto a do circundante processo de acumulação. (APPLE, 2002, 
p.44). 

 

A reforma proposta com amplo sentido modernizador das práticas educativas, 

acompanha uma ampla modificação do currículo capaz de contemplar essa realidade. O 

Estado conduz esse processo de elaboração de uma proposta legal, submetida ao Congresso 

Nacional, devendo promover a costura necessária atingindo de forma nem sempre visível, 

os anseios de uma sociedade que percebe a profissionalização como um caminho mais 

eficiente com vistas ao mercado de trabalho, uma das propostas mais importantes, por sinal 

da reforma de 1971. A grandiosidade do projeto foi difundida através de mecanismos 

eficientes de legitimação e divulgação que contam por um lado com o discurso de membros 

do governo, por outro, a imprensa comprometida. A integração de necessidades da ampla 

maioria da população, além dos interesses empresariais, em favorecer uma educação 

direcionada para o mercado de trabalho, parecem ser os caminhos encontrados nessa ampla 

ação de fortalecimento dos interesses das elites políticas brasileiras, tendo em vista um 

regime de exceção em torno de encontrar mecanismos de legitimação, abordada também, 

neste trabalho, no capítulo dois, quando foram analisadas as condições históricas para o 

surgimento da reforma educacional do Estado Novo. 

 

A visão de uma escola acéfala, de estudantes e professores passivos, meramente 

reprodutores de ideologias, deslocados de discussões de natureza política, nesse período, 
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conhecido como Ditadura Militar, reprimidos e contidos nas suas ações de contestação ao 

regime, devem merecer novas pesquisas, além de propostas, novas problematizações em 

torno dessa questão. Na realidade, que se pretende discutir, dentre outras já expostas, 

emerge da necessidade de compreender que mecanismos foram utilizados para envolver a 

educação brasileira dentro de um contexto marcado por uma estrutura política que limitava 

e reprimia em muitos momentos, com extrema violência, seus contestadores. 

  
Pois as escolas não são “meramente” instituições de reprodução, instituições em 
que o conhecimento explícito e implícito ensinado molda os estudantes como 
seres passivos que estarão aptos e ansiosos para adaptar-se a uma sociedade 
injusta. Esta interpretação é falha sob dois aspectos centrais. Primeiramente, ela 
vê os estudantes como internalizadores passivos de mensagens sociais pré-
fabricadas. Qualquer coisa que a instituição transmita, seja no currículo formal ou 
no currículo oculto, é absolvida, não intervindo aí modificações introduzidas por 
culturas de classe ou pela rejeição feita pela classe (ou raça ou gênero) dominada 
das mensagens sociais dominantes. Qualquer um que tenha ensinado em escolas 
de classe trabalhadora, ou escolas localizadas nas periferias, sabe que não é assim 
que as coisas se passam. O que é mais provável que ocorra é a reinterpretação por 
parte do estudante ou na melhor das hipóteses, somente uma aceitação parcial, e 
muitas vezes a rejeição pura e simples dos significados intencionais e não 
intencionais das escolas. Obviamente as escolas precisam ser vistas de ma forma 
muito mais complexa do que apenas através da simples reprodução. (APPLE, 
2002, p.31) 

 

A discussão de uma reforma educacional, dentro da realidade histórica posterior 

ao golpe de 1964, aponta para três grandes questões: preparação para o ensino 

profissionalizante, alteração na proposta curricular que acompanhe essa necessidade, além 

do currículo que retoma a Educação Moral e Cívica.    

A formulação de uma legislação específica que atue na questão de preparo para  o 

mercado de trabalho nos remete a uma questão de natureza econômica que será abordada de 

forma sucinta,  mas que nos levará a refletir sobre o contexto que trouxe a reforma 

educacional de 1971, através da lei 5692/71. 

 

III.I.A ECONOMIA BRASILEIRA E SEUS REFLEXOS NA REFORMA 

EDUCACIONAL DE 1971. 

 

O baixo desenvolvimento brasileiro vinha sendo atestado nos primeiros anos  da 

década de 1960, o que de certa forma provocou um grande debate sobre as razões que 
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desencadearam essa realidade. De um lado os economistas ligados a CEPAL (Comissão 

Econômica para América Latina) conhecidos como estruturalistas49, em destaque Celso 

Furtado e Maria da Conceição Tavares apontavam a instalação de uma crise econômica 

como reflexo: 

 
Das características herdadas da antiga inserção brasileira na economia 
internacional – baseada na exportação de produtos primários tropicais – e os 
mecanismos que promoviam a crescente concentração de renda no Brasil – em 
especial a estrutura fundiária – estavam na origem da perda de dinamismo e do 
desenvolvimento brasileiro.(PARDO E EARP, 2003, p. 209) 

 

A crise não atingia outros setores da economia como o de bens e serviços, para 

solucionar tal questão os economistas ligados a CEPAL sugeriam três soluções como 

salientam Prado e Earp (2003, p.210). 

 
aumentar a oferta interna pela maior utilização da capacidade produtiva já 
instalada; aumentar a oferta de bens e serviços relativamente independentes do 
setor externo; e instalar novas unidades produtivas para substituir a oferta de bens 
anteriormente importados. 

 

No entanto, os economistas reconheciam que a economia brasileira seria afetada, 

mesmo com essas soluções apontadas, já que as atividades de maior sofisticação 

tecnológica atrairiam uma menor quantidade de mão-de-obra em função do seu alto nível 

de profissionalização. Seria necessário “encontrar quem proporcionasse empregos à mão-

de-obra para que esta pudesse consumir os bens e serviços”(PRADO E EARP, 2003, 

p.204). 

 

A estagnação rondaria o país e a industrialização deveria se desenvolver em 

função da melhoria da renda dos trabalhadores urbanos e agrícolas, que dependeriam de 

uma estrutura econômica agrária capaz de crescer em igual proporção da industrial, o que 

de fato não ocorria. Se não verificasse o crescimento de um mercado consumidor de alta 

renda para produtos mais sofisticados, em função de uma indústria que se valia de mão-de-

obra mais profissional, a crise estaria pronta a se estabelecer. 

 

                                                 
49 (PRADO E EARP, 2003, p.209). 
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Em outra perspectiva, trabalhavam os economistas mais liberais50 como Eugênio 

Gudin e Otávio Gouveia de Bulhões. Defendia-se: 

 
Um modelo mais liberal de economia de mercado e consideravam que não havia 
nenhuma característica especial no Brasil que justificasse a ação do Estado de 
forma distinta da realidade da realidade dos países mais avançados. O papel do 
Estado deveria ser o de garantir estabilidade monetária e um modelo de tributação 
que incentivasse os investimentos. O crescimento viria como resultado da 
resposta da iniciativa privada às condições econômicas favoráveis. (PARDO E 
EARP, 2003, p.212). 

 

O golpe militar de 1964 garantiu a vitória dos grupos mais liberais em detrimento 

das sugestões e discussões feitas pela CEPAL. Com a chegada de Castelo Branco ao poder 

em 1964, a equipe recebe o reforço de Roberto Campos, que defendia idéias semelhantes 

aos dos demais citados. Como resultado foi desenvolvido o Plano de Ação Econômica do 

Governo (PAEG) que tinha por objetivos “acelerar o crescimento e simultaneamente 

reduzir a inflação deve ser entendido no âmbito do diagnóstico que os autores do Plano 

faziam da crise brasileira” (PRADO E EARP, 2003, p.204). As iniciativas nesse sentido, 

condutoras da política econômica brasileira entre 1964 e 1966, ajudaram a desenvolver o 

Código Tributário Brasileiro (Lei nº 5172/66), o Banco Central em substituição a Sumoc e 

o FGTS. 

 

Em março 1967 mais um general presidente assume o poder, Arthur da Costa e 

Silva e com ele assumem, Delfin Neto na pasta da Fazenda e Hélio Beltrão no 

Planejamento. O quadro era recessivo51 e a preocupação dos interlocutores do regime era de 

encontrar medidas que levassem o crescimento econômico com o objetivo de conter os 

movimentos de oposição interno. A estrutura produtiva estava em ociosidade, às medidas 

que vinham sendo tomadas no âmbito das políticas econômicas favoreciam a capitação de 

recursos externos que davam sinais de crescimento. Segundo o PED (Plano Estratégico 

Econômico) o crescimento deveria girar em torno de 6% ao ano.  A legitimação dos 

governos militares passava necessariamente por medidas na área econômica, que trariam o 

                                                 
50 (PRADO E EARP, 2003, p.209). 
51 “Em função de uma política anti-inflacionária adotada pelo governo anterior” (PRADO E EARP, 2003, p. 
219). 
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pronto restabelecimento da ordem não só nessa área, mas nas questões de natureza política, 

via repressão violenta. 

 

Em 1966 as iniciativas eram, como a que vai ser analisada, tomadas com o 

objetivo de criar fontes alternativas para a organização de instrumentos capazes de fazer 

oposição ao regime. Carlos Lacerda cria a “Frente Ampla”52 cuja  finalidade “expressa seria 

oferecer alternativas à então tímida oposição exercida pelo Movimento Democrático 

Brasileiro (MDB)”.(MENDONÇA, 2002, p. 361). Com o objetivo de trazer de volta a 

democracia para o Brasil se engajariam os ex-presidentes do Brasil, Jânio Quadros, Jango e 

Juscelino, além de Brizola, ex-governador, e muitos outros. Em primeiro de setembro de 

1966, no Jornal da Tarde, Lacerda declara: “Essa Frente não teria compromissos 

ideológicos: seus componentes se uniriam para redemocratizar o país e depois partiriam de 

novo para a briga entre si” (LACERDA apud MENDONÇA, 2002, p.361). 

 

Em 1967, a “Frente Ampla” começa a ser articulada. As iniciativas preliminares 

davam conta de se lançar declarações em conjunto com ex-presidentes indicando a 

necessidade do movimento. Lacerda percorre o Brasil com a finalidade de levantar 

discussões que levassem a um número cada vez maior de adeptos. Em resposta, o governo 

proíbe sua participação em programas de televisão, perdendo por sua vez sua principal 

arma, a oratória.   

 
A luta pela construção da “Frente Ampla”, Carlos Lacerda se reuniu com 
Juscelino Kubitschek em Lisboa, onde, em 19 de novembro de 1966, firmaram 
uma declaração conjunta sobre a necessidade de organização do movimento. Em 
25 de setembro de 1967, divulgou-se um documento do mesmo teor, assinado por 
ele e por João Goulart, em Montevidéu. Além disso o Jornalista percorreu o país 
inteiro, realizando debates e conferências com os quais procurava angariar o 
maior número possível de adeptos para a empreitada. (MENDONÇA, 2002, 
P.367). 
 

Dentro de um ambiente até certo ponto, propício à estruturação de diversos meios 

de protesto contra o regime militar, a solução, ao que parece, teve um viés econômico 

muito forte, que Roberto Campos chamou de: “legitimação pela eficácia” que 

                                                 
52 “A última tentativa do jornalista de permanecer no centro das atenções nacionais e, assim, salvar sua 
carreira”. (MENDONÇA, 2002, p.360). 
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corresponderia a “reversão de uma situação caótica, depois pelo ímpeto reformista e, 

finalmente, pelo sucesso desenvolvimentista” (CAMPOS apud PRADO E EARP, 2003, 

p.220). Assim o crescimento econômico deveria apresentar sinais de desenvolvimento com 

controle inflacionário. O general Médice assume o governo em 1968, mantém Delfim Neto 

e traz para o Ministério do Planejamento João Paulo dos Reis Velloso. Entram em cena as 

Metas de Bases para Ação do Governo, cobrindo o biênio 1970/1971 além do I Plano 

Nacional de Desenvolvimento (I PND), lançado em 1971, cobrindo os anos de 1972 a 

1974, que prometia transformar o Brasil em “nação desenvolvida” dentro de uma geração53. 

Basicamente esse plano atuaria em vários setores da atividade: industrial, de transportes, de 

comunicação, de mineradora, energética, de construção naval, de financiamento público e 

de incentivos fiscais.  

 

A legitimação do governo Médice gradualmente ganha perfil econômico. O 

“Brasil potência” rapidamente toma espaço nas ações de governo, é chegado o “Milagre 

Econômico”. Em 1968 o “boom” estava alicerçado em uma política econômica bem mais 

liberal no que diz respeito às fontes creditícias54, que levantou a capacidade produtiva 

ociosa, marcada, até então, ainda pela baixa qualificação da mão-de-obra e pelas altas taxas 

de desemprego. A isto deve ser acrescentada, a ampliação do consumo, que na ponta 

interfere sobre a necessidade de produção. Outros fatores55 podem ser agregados a essa 

realidade, como o controle dos preços, pela CIP (Comissão Interministerial de Preços), 

atuando diretamente sobre produtos industriais, exercido pelos “tecnoburocratas” do 

crédito, envolvendo o Banco do Brasil, além da inflação, feito, dentre outros mecanismos, 

pelos “arrochos salariais”.  

O ano de 1968 está marcado pelos efeitos mais visíveis no que diz respeito às 

questões econômicas e políticas, o setor educacional passa a fazer parte das ações 

governamentais no sentido de adequá-la a realidade econômica que gradualmente 

delineava-se nos finais da década de 1960 e início da década posterior. A educação passa a 

                                                 
53 (PRADO E EARP, 2003, p.221). 
54 “Os empréstimos bancários ao setor privado subiram (em cruzeiros de 1965/67) de cerca de 6 bilhões em 
março de 1967 para quase 9 bilhões em dezembro daquele ano e para mais de 11 bilhões em dezembro de 
1968 (Conjuntura Econômica, fevereiro de 1971)” (SINGER, 1989, p.61) 
55 Ver (SINGER, 1989, P.60-76) (grifo meu). 
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ser alvo das ações governamentais fazendo parte com mais ênfase dos discursos dos 

principais dirigentes do regime militar. 

 
Eu dava muita ênfase ao período correspondente ao mandato do presidente, que 
naquela época era de cinco anos. Às vezes, depende do assunto, havia 
necessidade de uma visão de mais longo prazo. Em setores de infra-estrutura e 
em educação, precisamos dela, o que volta hoje à voga sob denominação 
“planejamento estratégico” (VELLOSO apud ARAÚJO E CASTRO, 2004, 
p.113).(...) Com o I PND, falou-se, por exemplo, de revolução na educação, o que 
incluía a universalização do ensino básico, que naquela época compreendia o 
primário e o ginasial. Em parceria com o MEC, fizemos a implementação da 
reforma universitária, de acordo com as propostas do grupo de trabalho que já 
mencionei, e implementamos o programa de centros regionais de pós-graduação. 
(VELLOSO apud ARAÚJO E CASTRO, 2004, p.114).  
 

A organização da estrutura educacional brasileira, no final da década de 1960, 

apresenta sinais de integrar um amplo projeto reformista que não se destaca apenas na 

relação com o aspecto econômico. Esse ambiente de reforma, afirmava em seu discurso 

Roberto Campos, gradualmente chega às questões educacionais, que não se 

descontextualizava dos grandes projetos políticos, como vem sendo trabalhado. Além de 

envolvê-las, certamente, as legislações específicas nesse sentido dariam a conotação 

desejada pelo regime militar.  

 

O processo de envolvimento da educação nas questões econômicas em alguns 

momentos se articulava com o plano internacional. São, portanto, reflexo de acordos 

bilaterais, em alguns casos, ou fazem parte de contextos mais amplos de cooperação 

internacional, que envolvem realidades mais profundas na relação com os níveis de 

escolaridade e ampliação da qualificação de mão-de-obra.  

 

Na análise dessa realidade predomina o enfoque que não dissocia as reformas 

educacionais de realidades internacionais, que nesse instante envolviam o Brasil. A 

assinatura dos acordos entre o MEC e a AID (Agency for Internacional Development) que 

desencadearam os acordos MEC-USAID são fruto desse grau de relacionamento externo. 
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IV. A REFORMA LEI 5692/71 E SEUS REFLEXOS NA EDUCAÇÃO 
CEARENSE. 

  
IV.I. ACORDOS MEC-USAID E OS ENSINOS DE 1º E 2º GRAUS 
 

Assinada em 1961, estabelecia interferência dos Estados Unidos na América do 

Sul, fazendo parte do amplo projeto de financiamento norte americano na tentativa de 

conter o avanço do comunismo na América. Estabelecia uma série de investimentos em 

várias áreas: habitação, estabilização de preços, além de estabelecer, dentre outras metas, a 

eliminação do analfabetismo56. 

 

A Aliança para o Progresso (Alianza para el Progreso) foi um programa de ajuda 
económica e social dos Estados Unidos da América para a América Latina 
efectuado entre 1961 e 1970. A sua origem remonta a uma proposta oficial do 
Presidente John F. Kennedy, no seu discurso de 13 de Março de 1960 durante 
uma recepção, na Casa Branca, aos embaixadores latino-americanos. O discurso 
foi transmitido pela Voz de América em inglês e traduzido em espanhol, 
português e francês. A Aliança duraria 10 anos, projectando-se um investimento 
de 20 mil milhões de dólares, principalmente da responsabilidade dos Estados 
Unidos, mas também de diversas organizações internacionais, países europeus e 
empresas privadas.A proposta foi depois pormenorizada na reunião ocorrida em 
Punta del Este, Uruguai, de 5 a 17 de Agosto, no Conselho Interamericano 
Económico e Social (CIES) da OEA. A Declaração e Carta de Punta del Este 
foram ambos aprovados por todos os países presentes, com a excepção de Cuba. 
A rejeição de Cuba não é de estranhar, já que a Aliança era claramente uma 
forma de resposta à Revolução Cubana. A Aliança foi extinta em 1969 por 
Richard Nixon.  (VILLA, 1966). 

 

Esses acordos estão diretamente associados na visão de Fazenda (1985, p. 56): 

 
Nos compromissos assumidos na Carta de Punta Del Leste, sendo uma das causas 
responsáveis pela assinatura de uma série de acordos entre o MEC e a AID 
(voltada para assistência técnica e cooperação financeira e organização do 
sistema educacional brasileiro).  
 

Nos desdobramentos desses acordos foi firmada a criação de um órgão, conhecido 

como Conselho Interamericano da Aliança para o Progresso (CIAP), cujo  objetivo era 

“supervisionar a implementação dessas atividades globais”.57 (FAZENDA, 1985, p. 57) 

                                                 
56 (FAZENDA, 1985, p.57). 
57 “Roberto Campos foi membro do Comitê Interamericano para Aliança para o Progresso representado o 
Brasil, Equador e Haiti (1964/1967)” (ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS)  
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Para a educação ficava a responsabilidade58, por parte das nações, de informar, para 

controle, o andamento das políticas públicas implementadas, com o objetivo de atender a 

determinações que indicavam a falta de investimentos no setor, além da elaboração de 

políticas educacionais capazes de resolver problemas específicos dessa área, identificados 

pelo CIES, como salienta Fazenda (1985, p.57): 

 
No relatório constatou que, devido à instabilidade política de alguns países, 
informação estatística deficiente, pessoal técnico e meios financeiros 
inadequados, falta de respaldo legal, falta de coordenação nacional, estadual ou 
municipal, não foram elaboradas planos integrais de desenvolvimento educativo. 

 

Na tentativa de equacionar os problemas gerados pela ineficiência do poder 

público no que se refere à educação, o CIES chega a sugerir uma série de medidas com o 

tom de recomendação.  Reafirmam a importância dos Ministérios da Educação como órgão 

gestor das políticas educacionais, sem, no entanto, citar qualquer iniciativa de ampla 

participação de entidades civis ou de classe, capazes de identificar os problemas e 

pontuando as reais necessidades da educação. A hierarquização e centralização das ações, 

com o efetivo controle dos setores administrativos ligados a essa área por parte do Estado, 

compreendida como “autoridade máxima”. Além da abertura de cooperações técnicas, 

nesse sentido, com a presença de peritos em educação, indica os acordos MEC-USAID 

como uma resposta a essa “recomendação”. 

 
Recomendações do CIES foram no sentido de: 
 

1. Ajustamento das estruturas administrativas dos Ministérios da Educação para 
Assegurar a integração do desenvolvimento educativo nos planos gerais de 
desenvolvimento; 

2. Que o órgão encarregado do planejamento integral de educação estivesse 
diretamente subordinado à autoridade máxima politicamente constituída; 

3. Que se formasse pessoal técnico e administrativo necessário para assegurar a 
elaboração, implantação e avaliação dos planos educativos; 

4. Que ampliasse e sistematizasse a assistência técnica por meio de peritos em 
educação. (FAZENDA, 1985, p. 58). 

                                                                                                                                                     
 
58 “O CIAP possuía um órgão específico para o controle das atividades e projetos ligados a educação o CIES ( 
Conselho Interamericano Econômico e Social). Este por sinal em reuniões realizadas em 1963 previa a 
“adoção em cada país de planos integrais de educação encaminhados  alcançar metas precisas na próxima 
década, afim de elevar o nível  cultural dos povos da América Latina e capacitá-las na participação 
construtiva do desenvolvimento econômico e social” (CIES  apud FAZENDA, 1985, p.57)” (grifo meu) 
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O ensino médio, o que corresponderia aos ensinos de 1º e 2º graus deveria, de 

acordo com as diretrizes da Aliança, ser representado pelos seus diversos órgãos de 

assessoramento, e desenvolvido através de uma:  

 
Reforma e extensão do ensino médio, de tal modo que uma proporção muito mais 
alta da nova geração tenha oportunidades para continuar sua educação geral e 
receber algum tipo de formação vocacional ou pré-profissional de alta qualidade. 
(CIES apud FAZENDA, 1985, p.59) 

 

Dessa forma, as implementações feitas pela reforma educacional de 1971, 

atingindo esses graus de formação, absorveram, por imposição, dessas políticas de alianças, 

a necessidade de dar ênfase ao ensino profissionalizante, para os alunos do 2º grau, e ainda 

sendo realizado no 1º grau, uma sondagem vocacional.  

 

A idéia de crise do sistema educacional parece estar presente nas análises dos 

intelectuais que abordam essa temática, ela tem suas raízes nos modelos econômicos 

aplicados na realidade brasileira, que causaram, na opinião de Romanelli (1990, p.205) dois 

efeitos diretos: a) A implantação da indústria de base, acelerada sobretudo na segunda 

metade da década de 50, que criou uma quantidade e uma variedade de novos empregos; b) 

A deteriorização dos mecanismos tradicionais de ascensão da classe média. 

 

Romanelli defende a tese59 de que o crescimento das multinacionais dentro do 

território brasileiro, atuou sobre os mais diversos setores, ampliou a vida econômica 

nacional, mas ao mesmo tempo diversificou e especializou-se em determinadas áreas, 

trazendo como resultado paralelo o crescimento de empresas menores, movimentando o 

setor de serviços, ligados diretamente a organização da infra-estrutura em áreas como 

comunicação e eletricidade. Além da montagem de uma organização burocrática mais 

eficaz no controle e efetiva desse processo, o Estado trabalha no sentido de concentrar 

capital, e isso acarreta na ponta a necessidade de habilitar ainda mais os trabalhadores 

brasileiros. Essa realidade exposta acima, de alguma forma, ia ao encontro dos interesses da 

classe média60, em dificuldades, já que os antigos instrumentos de ascensão social, como 

                                                 
59 Ver o detalhamento dessa tese em (ROMANELLI, 1990, p.205 e 206). 
60 (ROMANELLI, 1990, p.205). 
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abertura de pequenos negócios ou exercício de uma atividade profissional, por conta 

própria, cada vez mais apresentam sinais de desgaste Isso acarretaria a corrida para as 

hierarquias ocupacionais61 que, segundo ele, estavam em multiplicação. 

 

O sistema econômico tende a absorver as demandas por trabalhadores, no entanto 

a oferta de trabalho das classes médias, em busca por ocupações, com a crescente 

necessidade de qualificação por parte de membros de outras classes sociais, pareciam 

maiores, levando o sistema educacional a entrar em crise, já que as estruturas educacionais 

não tinham condições de oferecer à economia recursos humanos mais qualificados para 

fazer frente às suas necessidades.  

 

Essa crise é apontada por Romanelli como um dos fortes motivos que levaram à 

assinatura dos acordos com a AID, que se distancia do quadro internacional levantado por 

Ivani Catarina A. Fazenda.  

 
Colocada a questão nesses termos, passemos agora a descrição sintética dos 
objetivos práticos a que visa a AID (Agency for International Development), 
através da estratégia: a) estabelecer uma relação de eficácia entre os recursos 
aplicados e produtividade do sistema escolar ; b) atuar sobre o processo escolar 
em nível de microssistema, no sentido de “melhorarem” conteúdo, métodos e 
técnicas de ensino; c) atuar diretamente sobre as instituições escolares , no 
sentido de conseguir dela uma função mais eficaz para o desenvolvimento ;d) 
modernizar os meios de comunicação de massas, com vistas à melhoria da 
“informação dos domínios da educação extra –escolar”; reforçar o ensino 
superior , “com vista ao desenvolvimento nacional ”  (ROMANELLI, 1990, 
p.196). 

 

De uma forma ou de outra, o começo da década de 1970 marca a entrada dos 

Acordos MEC-USAID no cenário educacional brasileiro. Quanto mais os efeitos dessa 

crise se efetivavam, mais a relação de dependência ia se concretizando. A tecnocracia 

gradualmente avança e conquista seus espaços, estabelecendo relações de dominação. 

Definidas as orientações mais amplas, quer de caráter local ou internacional, as políticas 

educacionais seguem sua função de efetivar o controle do Estado sobre uma das áreas de 

maior influência na sociedade, já que lida não só com o conhecimento, mas com a 

organização dos meios efetivos de inserção na vida econômica. Segue uma orientação 

                                                 
61 Termo usado por Cunha (grifo meu). 
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rígida, que não permite, como observado em outras reformas, a participação efetiva da 

sociedade, além de tornar-se mecanismo de ação direta de governos e governantes, sua 

flexibilidade só ocorre quando o Estado necessita de formas mais eficientes de legitimação. 

 

A relação com as transformações de natureza econômica evidenciam-se, sofrendo 

influência não só de natureza política, nos permitindo concluir que as constantes alterações 

realizadas nas legislações educacionais, por efeitos políticos, ideológicos e econômicos  

causam um grave processo de descontinuidade em relação às legislações já desenvolvidas, 

anulando completamente a possibilidade de se pensar que estas são fruto de reflexões, 

discussões democráticas  bem fundamentadas nas necessidades de uma sociedade que tenta 

encontrar na educação soluções para seus graves problemas.  

 

Martins (1985, p.20-21) referindo-se à política educacional desenvolvida no 

período autoritário pós-64 salienta que: 
 

Essa política não se restringiu ao educacional e significou o exercício de poder de 
uma minoria sobre a grande maioria social, no âmbito do sistema escolar público. 
Com o planejamento de cima para baixo da tecnocracia, a política educacional se 
reduz a uma questão técnica, uma tentativa de simbolizar e dominar a realidade, 
fragmentando-a em etapas com o objetivo de discipliná-la. O planejamento, um 
instrumento  para a concretização da política educacional, quando é tecnocrático 
e obedece a uma orientação platônica, não é flexível, não sofre mudanças de 
acordo com a dinâmica da realidade. 

 

Os acordos MEC-USAID sempre foram protegidos por parte dos ministros da 

educação62, o que gerou a ameaça do deputado Márcio Moreira Alves63 de levar Tarso 

Dutra (Ministro da Educação) ao Congresso para processá-lo por crime de 

responsabilidade, trouxe a possibilidade de se ter mais acessos a essas informações e 

documentos relativos a esses acordos. 

 
Os ministros que assinaram os acordos entre o Governo brasileiro e a Embaixada 
Norte-Americana no setor da educação tiveram a consciência exata de que 
estavam sancionando documentos contrários ao interesse nacional. Este o motivo 

                                                 
62 “Senhores Suplicy de Lacerda, Raimundo Moniz de Aragão como o senhor Tarso Dutra” (ALVES, 1968, p. 
23). 
63 Elegeu-se Deputado Federal pelo Estado da Guanabara pelo MDB (Movimento Democrático Brasileiro) 
(grifo meu) 
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de haverem procurado sonegar à opinião pública as informações referentes aos 
acordos. A tentativa de sonegação foi ao ponto de procrastinarem enormemente a 
entrega das informações que deviam ao Congresso nacional. Assim agiram tanto 
os senhores Suplicy de Lacerda e Raimundo Moniz de Aragão como o senhor 
Tarso Dutra, que ao Congresso só prestou informações depois de haver eu contra 
ele iniciado um processe de crime de responsabilidade. (ALVES, 1968, p.23) 

 

O Deputado Márcio Moreira Alves salienta que: “não temos, entretanto, nenhuma 

informação sobre os seus resultados. Os planos feitos pela USAID para os ensinos 

primário, médio e superior não foram publicados”. Eram encontrados apenas documentos 

esparsos. Apesar das limitações impostas à tentativa de se compreender esse momento da 

educação brasileira, alguns documentos significativos que corresponderiam a acordos 

firmados foram preservados. Aqui nos cabe compreender apenas os relacionados ao 

correspondente ensino de 1º e 2º graus. 

 

O primeiro acordo MEC-USAID envolvendo o ensino médio, foi realizado em 31 

de março de 1965, assinado pelo então Ministro Moniz de Aragão. Nesse documento, a 

parte referente à situação atual, traz um diagnóstico da ineficiência das estruturas locais 

ligadas à educação, destacando-se, os Conselhos de Educação, as Secretarias Estaduais, 

além de outras autoridades. Desloca a responsabilidade de gerenciamento da educação, por 

parte da sociedade local, transferindo a administração bem como as discussões em torno 

das soluções e dos eventuais problemas para uma esfera mais centralizadora e distante do 

Brasil, salientando que as demandas por educação necessitavam de soluções mais eficientes 

na geração rápida de oportunidades. 

 
Uma das características marcantes da Lei de Diretrizes e bases da Educação 
Nacional, atualmente em vigência no Brasil (Nº 4024, de 20 de dezembro de 
1961), é o grau de responsabilidade que a mesma atribui aos Estados, no que 
tange ao ensino primário e secundário. Embora este aspecto da Lei tenha sido 
bem recebido pelos educadores brasileiros, que o consideram uma forma 
desejável de descentralização do controle do ensino, surgiram algumas 
dificuldades de ordem prática nos três últimos anos, a partir da data em que a Lei 
passou a vigorar. A maior parte dessas dificuldades sobreveio em razão do fato de 
os Conselhos Estaduais de Educação, as Secretarias e outras autoridades 
estaduais de educação carecem de experiência quando à formulação de planos 
estaduais de ensino que consultassem os Estados e a disponibilidade de seus 
recursos, tanto humanos como materiais.  O fato de ressentirem-se as autoridades 
estaduais de experiência na formulação de planos viáveis, notadamente o que se 
refere ao nível secundário, tornou-se um problema crucial, em face da crescente 
demanda para a juventude brasileira. Efetivamente, apenas uma reduzida parcela 
de estudantes brasileiros (5 por-cento) conclui o curso secundário ( em confronto 
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com 60 por-cento nos Estados Unidos); o currículo, métodos didáticos, 
instalações e o material de ensino acham-se sensivelmente desatualizados e 
aquém das exigências de hoje. (ACORDO MEC-USAID apud ALVES, 1968, 
p.60) 

 

A interferência de técnicos americanos era explícita, isso nos leva a acreditar que 

a educação fazia parte de um conjunto de propostas reformistas e modernizadoras levadas à 

sociedade pelo Estado. O tecnicismo com o discurso da eficiência, ajudava a legitimar as 

ações de governos frente à sociedade, dessa forma a ditadura militar levava a essa mesma 

sociedade a possibilidade de vê-la trilhando o caminho do desenvolvimento, com ordem, no 

entanto com o apoio de técnicos competentes trazidos de fora do Brasil, como se vê, 

negando a possibilidade de ser a educação fruto de discussões internas e democráticas que 

envolvam de uma certa forma os mais diversos segmentos ligados a esse campo.  

 
A AD/W firmará um contrato com a instituição dessa especialidade nos Estados 
Unidos com vistas a assegurar os serviços de quatro consultores norte-americanos 
por um período de 24 meses e de outros assessores-técnicos que se fizerem 
necessários. Esses consultores trabalharam diretamente com funcionários 
designados pelo Ministério, pelas DES (Diretoria do Ensino secundário) e pelas 
secretarias Estaduais de Educação. (ACORDO MEC-USAID apud ALVES, 
1968, p.61) 

 

A centralização impede a possibilidade de criar meios que levem a população a se 

distanciar das grandes questões nacionais, em destaque daquelas que fazem parte de seu 

cotidiano. O suporte técnico, de preferência internacional, amplia a ideologia da 

competência, afastando setores da comunidade educativa, e aí incluem-se os professores, 

deixando de lado a possibilidade de que propostas alternativas, mais criativas fossem 

realizadas, ou mesmo em situações posteriores, que levassem as críticas ao modelo adotado 

pelo regime para educação, estas, por sinal, indesejáveis.  

 

Nas disposições gerais do acordo MEC-USAID abaixo datado, a peça chave que 

faltava no desenvolvimento de mecanismos de legitimação:  

 
As partes brasileiras do presente Convênio enviarão os melhores esforços para 
dar publicidade ao andamento e realizações deste Projeto, através da imprensa, 
rádio e outros meios de difusão, identificando-o especificamente como parte da 
Aliança para o Progresso.(ACORDO MEC-USAID apud ALVES, 1968, p.63). 
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Em janeiro de 1968, um novo acordo é realizado, tendo em vista a elaboração de 

mecanismos mais eficientes para planejamento educacional e serviços consultivos. Nele 

deve ser observado, analisando o próprio texto do acordo, as evidências de que os acordos 

MEC-USAID deixam de ser um conjunto de  documentos esquecido na mesa da burocracia 

estatal, ou um mito como afirma Jarbas Passarinho, chegando a ser efetivado através de 

ações concretas como será exposto abaixo. 

 
I / SITUAÇÃO ATUAL 

Depois da assinatura, em 31 de março de 1965, do convênio inicial para 
assistência técnica relativa ao planejamento do ensino médio, tornou-se efetivo 
um contrato da USAID com a San Diego State College Foundation, a fim de 
assegurar os serviços de quatro peritos em regime de tempo integral e de outros, 
na medida do necessário, por curto prazo, que deveriam constituir, juntamente 
com quatro especialistas brasileiros em ensino médio, um núcleo para 
aconselhamento e assistência técnica aos serviços de educação dos estados 
brasileiros. Os quatro peritos americanos chegaram em janeiro de 1966, sendo a 
seguir designados pela DES os membros brasileiros do grupo. O grupo de oito 
pessoas assim formado foi denominado de Equipe de Planejamento do Ensino 
Médio (EPEM). (ACORDO MEC-USAID apud ALVES, 1968, p.66). 

 

Em dezembro de 1966, mais um acordo é firmado visando a formação de 

professores. Um convênio bem mais amplo que envolveria órgãos ligados ao 

desenvolvimento regional, como foi o caso da SUDENE, afinado com a Aliança para o 

Progresso, já que seriam seguidos princípios da Carta de Punta del Este.  

 
II / FINALIDADE 

 
A finalidade deste acordo é a criação do Centro de Treinamento Educacional 
junto ao Centro Regional de Pesquisas Educacionais do Recife (CRPER), do 
Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos (INEP). As verbas em cruzeiros serão 
fornecidas pelo CONTAP e serão utilizadas na construção, na aquisição de 
equipamento, material didático e veículos. (ACORDO MEC-USAID apud 
ALVES, 1968, p.72). 
 

O sistema educacional brasileiro foi entregue, assim, aos americanos, com a 

finalidade de reestruturar a educação brasileira, a partir das orientações estabelecidas pelos 

acordos internacionais.  

 

As reformas sugeridas refletiram sobre uma das comissões mais importantes na 

definição da política educacional do final da década de 1960 e começo da década seguinte, 
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a Comissão Meira Matos. No entanto, os acordos MEC-USAID fizeram parte dos motivos 

que provocaram protestos, como salienta Jacob Gorender (1999, p.158): 

 
Os chamados Acordos MEC-USAID orientavam a americanização do ensino e 
suscitaram protestos de alunos e professores. O afastamento de numerosos 
professores mutilou os corpos docentes.O proposital desmantelamento se abateu 
sobre a Universidade de Brasília, criada o pela iniciativa arrojada de Darcy 
Ribeiro e então o que existia de mais avançado no ensino superior. 

 

A Comissão Meira Matos, criada em 1967 era composta por membros64 dos mais 

diversos segmentos da sociedade ligados ao regime militar. Seu presidente, o general Meira 

Matos65 conduz os trabalhos no sentido de diagnosticar a real situação, dentro de funções 

previamente definidas, da educação nacional. 

 
A comissão Meira Matos tinha uma dupla função: a) Atuar como interventora nos 
focos de agitação estudantil e b) estudar a crise em si, para propor medidas de 
reforma. Sob este aspecto, o relatório que ela apresentou nada mais fez do que 
reforçar as propostas surgidas com os Acordos MEC-USAID.” (ROMANELLI, 
1990, p.197 ).  

 

 

 O regime vinha sofrendo forte oposição, os estudantes estavam na linha de frente 

nessas questões, a reforma universitária seria crucial na tentativa de criar mecanismos de 

desmobilização. Como salienta Willington Germano (2000, p.127): 

 
Além de incorporar as idéias básicas necessárias à expansão e racionalização da 
universidade, com a adoção do ciclo básico, ciclo profissional, matrícula por 
semestre, alteração no regime de trabalho dos professores, inclusive melhoria 
salarial etc., o Relatório concedeu particular atenção aos itens referentes à ordem 
e a à disciplina. Esse Relatório enfatizou a necessidade de restaurar a autoridade, 
no âmbito escolar. Para isso, propunha uma mudança no processo de escolha dos 
dirigentes universitários, excluindo a participação dos seus próprios pares e 
centralizando o poder de decisão nas mãos do Presidente da República.    

 

                                                 
64 “Tal comissão composta por cinco membros, era presidida pelo General de Brigada Meira Matos 
pertencente ao corpo da ESG, dela fazendo parte o Coronel Aviador Waldir de Vasconselos, secretário geral 
do Conselho de segurança Nacional.” (GERMANO, 2000, p.127)  
65 “O general Meira Matos, um dos oficiais ligados ao “castelismo’ na Escola Superior de Guerra e executor 
das tarefas mais sujas do governo de Castelo Branco – intervenção em Goiás, chefia das tropas de ocupação 
de São Domingos e fechamento do Congresso.” (ALVES, 1968, p.22). 



 71

Um dos mais atuantes interlocutores do regime na área da educação foi o Ministro 

Jarbas Passarinho. Fora convidado por Médice tinha uma missão honrosa, como salienta o 

próprio presidente de “querer causar um impacto na juventude”66. De início o ministro 

declara sobre os acordos MEC-USAID: “não foi sem grande surpresa que ao estudar o 

assunto, verifiquei que o acordo jamais fora concretizado, pois o ministro Tarso Dutra 

nunca nomeou a representação brasileira, na parceria”67. O objetivo de Passarinho, de 

acordo como suas próprias declarações, era de atuar sobre questões de natureza disciplinar, 

uma das preocupações dos governantes aquele momento em que o movimento estudantil 

ganhavam força dentro do contexto histórico marcado pela contestação, que ora se 

organizava, excluindo-se, inclusive, de utilizar o Decreto-Lei Nº 477.  

 
O artigo 477, como é conhecido, tratava-se de um dos mais importantes 
instrumentos para a compreensão de que as legislações tinham uma conotação 
que extrapolava as questões pertinentes, ou específicas de esse tema, como 
currículos, práticas pedagógicas, formação de professores, além de outras 
características. Publicado em 26 de Fevereiro de 1969 e apoiado no Ato 
institucional nº 5, estabelece os modelos de infração e punição para professores, 
alunos e funcionários ligados ao ensino público e privado.”(grifo meu) 
84 “Durante os quatro anos e três meses de minha gestão no MEC, decidi por 106 
absolvições contra 39 aplicações do 477. Em discurso ao Senado Federal, em 
1975, reptei a oposição a provar que qualquer dessas 39 punições não tinha 
relação com a militância ativista em partidos ou facções revolucionárias, em 
plena luta armada para a conquista do poder. Nunca senadores como Marcos 
Freira, Paulo Brossard, Franco Montoro, Itamar Franco, Henrique Santilho, ou 
quaisquer outros oposicionistas puderam contestar-me”. (PASSARINHO, 1996, 
p.369). 

 

Reafirma a falta de necessidade de  utilizar  instrumentos de coação para manter a 

lei e a ordem dentro das universidades. 

 
Reabri Diretórios ou Centros Acadêmicos, abortei greves em preparação, 
retirando seus motivos, sem praticar uma só violência. Colhi a resposta, ao 
receber 17 títulos de Doutor Honoris Causa de universidade, cinco delas 
católicas, e todas com o voto dos estudantes partícipes dos Conselhos 
Universitários. Paraninfei turmas de Universitários, de educandários Públicos 
como particulares, em quase todos os Estados da União. Fui o primeiro paraninfo 
coletivo dos diplomatas pela Universidade de Brasília, em 1970, prova de que a 
esquerda radical não a dominava. (...) “Durante os quatro anos e três meses de 
minha gestão no MEC, decidi por 106 absolvições contra 39 aplicações do 477. 
Em discurso ao Senado Federal, em 1975, reptei a oposição a provar que 

                                                 
66 (PASSARINHO, 1996, p.367). 
67 (PASSARINHO, 1996, p.370). 
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qualquer dessas 39 punições não tinha relação com a militância ativista em 
partidos ou facções revolucionárias, em plena luta armada para a conquista do 
poder. Nunca senadores como Marcos Freire, Paulo Brossard, Franco Montoro, 
Itamar Franco, Henrique Santilho, ou quaisquer outros oposicionistas puderam 
contestar-me”. (PASSARINHO, 1996, p.369-370). 
  

Os acordos MEC-USAID não passaram, na concepção de Passarinho, de um mero, 

mas importante, diagnóstico sobre a situação do ensino público brasileiro, em seus mais 

diversos níveis. Por meio deles, foram feitas uma série de sugestões para a reestruturação 

da Educação, em destaque, o ensino universitário.  

 
O Acordo MEC-USAID não passou de um trabalho acadêmico, por sinal valioso 
como diagnóstico da educação que o Brasil oferecia ao seu povo. Os professores 
brasileiros Fernando Carneiro, Laerte Carvalho, Osmar Ferreira e Rubens Horta 
Porto forma muito felizes no Raio-X que fizeram dos três níveis de educação no 
Brasil. Sugeriram revisão dos curricula , modificação no vestibular, recursos para 
educação, adoção da departamentalização, incremento da pós-graduação, 
concluindo pela necessidade de uma reforma universitária, o que foi feito no 
Governo Costa e Silva. Dela foi encarregada uma comissão de mestres, entre os 
quais Antônio Couceiro, João Lira Filho, Newton Sucupira, Roque Spencer 
Macielde Barros e Valnir Chagas, bem como o Padre Fernando Bastos de Ávila e 
o economista e professor João Paulo dos Reis Veloso, sob a direção do próprio 
ministro Tarso Dutra. (PASSARINHO, 1996, p.372). 
 

 Assim fica evidente, o que vem se tornando uma prática de governos e 

respectivos interlocutores, a nomeação de comissões de notáveis para o encaminhamento de 

soluções, sem que se tenha a participação de amplos setores da sociedade ligados a área de 

educação.  

 

A presença de militares nas estruturas administrativas da educação brasileira ou 

delas se valendo na condição de gestores, ou como parte integrante de comissões especiais 

tornava-se comum no período pós-1964. No entanto, essa presença foi mais intensa nos 

momentos em que as reformas efetivas estavam sendo constituídas e prestes a serem postas 

em prática. Chama atenção na composição da Comissão Meira Matos, que irá influenciar 

sobre os destinos da educação, a predominância de integrantes da Escola Superior de 

Guerra (ESG)68 .  

                                                 
68 “A Escola Superior de Guerra (ESG) resultou de estudos desenvolvidos por um grupo de militares 
preocupados com as conseqüências da recém-terminada Segunda Guerra Mundial. Em 1948, o General 
Salvador César Obino, então Chefe do Estado-Maior Geral (antigo Estado-Maior das Forças Armadas - 
EMFA e hoje Ministério da Defesa), criado dois anos antes, em visita ao NATIONAL WAR COLLEGE, nos 
EUA, contou, de imediato, com o apoio dos norte-americanos, que se prontificaram de enviar uma missão 
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A ESG desenvolve suas ações a partir da Doutrina de Segurança Nacional, ela 

demarca sua atuação através de seus diversos alunos e ex–alunos que nesse instante 

comporiam os mais diversos cargos-chave da administração pública nacional, sem, é claro, 

nos esquecer da educação. Era uma estratégia para afastar as principais lideranças civis das 

grandes questões nacionais, que, por sua vez estivessem envolvidas com os grandes temas 

de interesse da sociedade, conduzindo a partir daí a organização de possibilidades que 

levassem à legitimação, deixando claro a preocupação dos militares com relação aos 

grandes temas de interesse nacional, como a educação, oferecendo a sociedade à 

competência técnica e habilidade no encaminhamento nas soluções que atendessem aos 

supostos  anseios coletivos.  
 

Assim ao se analisar o papel das Forças Armadas no processo político brasileiro, 
deve-se levar em consideração duas fases: a primeira, antes de 1964, quando os 
militares intervinham na política, restabeleciam a ordem institucional, passavam a 
condução do Estado aos civis retornavam aos quartéis, exercendo a função 
arbitral-tutelar; a segunda, depois de 1964, sob a égide da Doutrina de Segurança 
Nacional (instrumentalizada pela Escola Superior de Guerra), quando os 
militares, após o golpe, assumem o papel de condutores dos negócios do Estado, 
afastando civis dos núcleos de participação e decisão política, transformando-se 
em verdadeiros atores políticos com os civis passando a meros coadjuvantes no 
sentido de dar ao regime uma fachada da democracia e legitimidade.(BORGES, 
2003, p.16) 

 

                                                                                                                                                     
militar para dar suporte à implantação da referida Escola.  Em dezembro daquele ano, o General-de-Divisão 
Oswaldo Cordeiro de Farias foi colocado à disposição do EMFA, para elaborar o anteprojeto do regulamento 
da Escola Superior de Guerra, juntamente com o Coronel-Aviador Ismar P. Brasil, o Tenente-Coronel 
Affonso Henrique de Miranda Corrêa, o Capitão-de-Fragata Celso A. de Macedo Soares Guimarães e o 
Tenente-Coronel Idálio Sardenberg.  A Missão Militar americana já se encontrava no Brasil. Um documento 
elaborado, por este último oficial, com o título de Princípios Fundamentais da Escola Superior de Guerra, 
serviu de base para a redação do Regulamento da ESG. Desta maneira, pela Lei n° 785, de 20 de agosto de 
1949, foi "criada a Escola Superior de Guerra, um instituto de altos estudos, subordinado diretamente ao 
Ministro da Defesa e destinado a desenvolver e consolidar os conhecimentos necessários para o exercício das 
funções de assessoramento e direção superior e para o planejamento da segurança nacional". Acrescentava a 
Lei que a ESG deveria funcionar como centro permanente de estudos e pesquisas, ministrando cursos que 
fossem instituídos pelo Poder Executivo. A Escola foi idealizada, em princípio, para ministrar o Curso de Alto 
Comando apenas para militares, entretanto, terminou sendo organizada para receber, também, civis, sendo 
criado o Curso Superior de Guerra (CSG). O curso destinado, exclusivamente, para militares, Curso de 
Estado-Maior e Comando das Forças Armadas (CEMCFA) começou a funcionar em 1954. O General 
Cordeiro de Farias foi o primeiro Comandante da ESG, no período de 1° de setembro de 1949 a 11 de 
dezembro de 1952. O General Juarez Távora, depois de realizar o curso da Escola, foi o seu segundo 
Comandante. No dia 15 de março de 1950, com a presença do então Presidente da República, General Eurico 
Gaspar Dutra, iniciou-se o ano letivo da ESG, sendo a Aula Inaugural proferida pelo General César Obino, no 
auditório da antiga Escola Técnica do Exército, atual Instituto Militar de Engenharia (IME). (PORTAL DE 
SERVIÇOS E  INFORMAÇÕES – REDE GOVERNO) (grifo meu) 
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O papel da ESG na atuação dentro das diversas funções da administração pública 

chegou a níveis consideráveis:  

 
O esforço da Escola Superior de Guerra de treinar pessoal de alto nível para 
exercer funções de segurança nacional foi tão levado a sério que, por volta de 
1979, 27,8% dos cargos civis da administração pública, direta e indireta, foram 
preenchidos por militares. (GÓES apud BORGES, 2003, p.20).  

 

A Doutrina de Segurança Nacional69 não se desvincula da realidade internacional 

em torno de uma visão mais ampla conhecida como geopolítica, esta, por sinal foi bem 

recebida pelos militares70 no Brasil, sendo apontadas três características básicas:  

 
O espaço político, a posição física, a segurança interna e externa, e as vantagens 
positivas da terra. E mais: a “geopolítica é uma arte que se filia à política e, em 
particular, a estratégia ou política de segurança nacional. (COUTO E SILVA 
apud BORGES, 2003, p. 26). 
 

Os militares desenvolveram uma concepção alicerçada em uma doutrina que tinha 

a segurança nacional como foco. Essas elaborações de cunho ideológico acabavam por 

justificar a repressão aos movimentos de contestação ao regime, feita de forma violenta, 

sendo encarados, seus integrantes, como verdadeiros inimigos. As investigações nesse 

sentido, em torno do que chamaríamos de luta armada, além das restrições de liberdade 

individual e coletiva são destaque nos estudos dos diversos intelectuais brasileiros 

interessados pelo tema.  

 

As legislações educacionais que envolvem a reforma Universitária de 1968 e a 

dos ensinos de 1º e 2º graus de 1971 devem ser analisadas dentro desse contexto, estando 

elas no rol de possibilidades de intelectuais que investigam esse período a partir de outras 

referências que não sejam as que tradicionalmente vêm sendo utilizadas, podendo refletir, 

mesmo que de forma mais sutil, os fundamentos elaborados pela ESG, já que faziam parte 

                                                 
69 “O Golpe e a manutenção do Regime Militar de 1964 estão inscritos na Doutrina de Segurança Nacional, 
originária dos Estados Unidos. Criada na época da Guerra Fria, nascida do antagonismo leste-oeste, a 
Doutrina de Segurança Nacional fornece intrinsecamente a estrutura necessária à instalação e à manutenção 
de uma Estado forte ou de uma determinada ordem social.” (BORGES, 2003, p.24).  
70 O general Meira Matos, um dos principais condutores da Comissão que recebe seu nome, e que deveria 
oferecer soluções para a educação brasileira segundo Nilson Borges (2003, p.25), foi um dos grandes artífices 
da geopolítica no Brasil. (grifo meu). 
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da formação ideológica dos militares brasileiros nesse período. O envolvimento de militares 

na condução das ações educacionais é no mínimo estranha já que não tinham ligações 

históricas, analisando as carreiras de figuras destacadas como Meira Matos e Jarbas 

Passarinho, com educação pública do Brasil. Mesmo assessorados por civis, estes militares 

sempre estavam à frente na condução das principais ações, como essas informações 

colhidas o que se observa é a montagem de um Estado de perfil militar71.  

 

O Estado gradualmente assume uma condição de dominação absoluta, sobre as 

principais realidades nacionais, estando a educação, sem dúvida entre uma das mais 

importantes e mais abrangentes áreas, isto é a aplicação na prática da “teoria da ditadura 

soberana”72, essa teoria foi desenvolvida por Karl Schmidt, jurista alemão responsável por 

essa concepção. Ele defendia que:  

 
A soberania de uma Estado de fato, quando, livre das restrições heterônomas 
aparece como vontade suprema na área política e na criação do direito ( o que 
explica na edição de inúmeros Atos Institucionais pelos governos militares 
brasileiros). O Estado, portanto se identifica ao mesmo tempo com a vontade de 
um líder (ditador) ou coletivo (Forças Armadas), dotada de um poder 
discricionário, e sem outros limites que sua própria automoderação.(BORGES, 
2003, p.26-27) 
 

A ditadura soberana vai mais além quando desenvolve a concepção do direito 

como um conjunto de: 

 
 Normas individualizadas e concretas, tanto vis-à-vis, o individuo quanto a 
situação ou o gênero de relação dentro do qual aquele se encontra diante do 
Estado. O Estado ditaria essa norma individual e concreta, discricionária em sem 
limitações substantivas ou processuais (cassações sumárias de direitos políticos). 
Por outro lado, o governo (absoluto) passaria a ser aquele que é encarregado de 
decidir sobre a situação de crise e, em conseqüência aquele que teria o poder de 
suspender a vigência constitucional ou modificar a própria constituição. Dessa 
forma, o governo se afirmaria como órgão ou a pessoa que decreta o estado de 
crise, suspendendo os direitos e instaurando as restrições à ação política. A 
ditadura soberana se fundamenta na capacidade de a revolução se legitimar por 
ela mesma e de substituir toda a jurisdição existente. Ao regime fundado sob a 
égide da Doutrina de Segurança Nacional se atribui a vocação revolucionária 
destinada a modificar o status quo.  A nova autoridade se considera autodotada, 
tendo em vista sua condição revolucionária, dona de um poder suficiente pra 
eliminar os fatores adversos que perturbem a ordem, e para adotar medidas 

                                                 
71 (BORGES, 2003, p.26). 
72 (BORGES, 2003, p.26). 
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visando a assegurara e consolidar o movimento revolucionário e impor objetivos. 
(BORGES, 2003, p.27). 
 

As legislações educacionais que alteraram as estruturas da universidade e do 

ensino de 1º e 2º graus são lançadas à sociedade sob a tutela do Estado, tendo seus 

principais interlocutores à frente do processo. Ocorrem dentro de um ambiente de crise, 

atestado pelos tecnocratas, e delas surgem as normas de conduta individual, através da 

moral e do civismo, presentes em seus currículos, supostamente criando ainda mais 

condições para o bem-estar da sociedade, conduzida através de princípios sadios que a 

levassem à ordem.  

 

 A Doutrina de Segurança Nacional formulada pela ESG está sustentada em 

quatro preceitos73. Todos guardam alguma relação com o período que está sendo estudado, 

apesar disso um se identifica com às ações ligadas à educação nesse período, no caso, os 

objetivos nacionais74, que sempre são tratados com esse sentido mais amplo. A estrutura 

educacional brasileira envolvida em grandes problemas dificultaria o desenvolvimento 

nacional, ameaçando retardar o processo de desenvolvimento econômico que nesse instante 

estava em voltas com o “milagre”.  Na prática a adoção de disciplinas como Moral e Cívica 

além da Organização Social e Política do Brasil (OSPB) e Estudos dos Problemas 

Brasileiros (EPB) constitui-se nas evidências dessa relação, já que seus conteúdos 

programáticos eram formulados com conceitos oriundos da Doutrina de Segurança 

Nacional75. 

 

IV.II. CONTEXTO E REFLEXOS.  

  

As comissões e grupos de trabalho criados para lidar com as questões de natureza 

educacional não tinham o interesse voltado apenas para a universidade. Foram estas 

comissões e GT que ganharam importância nos final da década de 1960, época de protesto 

estudantil e de manifestações contra o regime militar mais intensos, chegando gradualmente 

                                                 
73 Ver na integra em (BORGES, 2003, p. 30-31). 
74 “Que se dividem em permanentes e atuais (os primeiros são objetivos políticos que resultaram da 
interpretação dos interesses e aspirações nacionais, os segundos derivados da análise da conjuntura dos 
aspectos refratários à realização dos objetivos nacionais permanentes)”. (BORGES, 2003, p.30). 
75 (BORGES, 2003, p.38). 
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aos diversos segmentos de nossa sociedade. As ações governamentais no sentido de contê-

las são planejadas e no começo da década posterior aplicadas com mais vigor.   

 
Em 1967, num momento de plena ascensão da “linha dura” militar, o Governo 
Costa e Silva constitui mais uma comissão com a finalidade de analisar a crise 
estudantil e sugerir mudanças no sistema de ensino, notadamente o universitário. 
(GERMANO, 2000, p.127) 

 

O ano de 1968 marca o início das lutas operárias organizadas por sindicatos, 

mesmo com os efeitos do “milagre econômico” já se fazerem presentes no cotidiano 

brasileiro, o arrocho salarial que era o componente indesejável para o regime militar, mas 

que arbitrava a luta nas ruas. Aqui e ali as greves ecoavam, ganhavam as fábricas, a 

economia não dava sinais de crescimento que atendessem aos interesses da classe operária. 

Como salienta Jacob Gorender (1999, p.155): “agitação operária se acentuava desde 1967, 

com as despedidas maciças, falências de pequenas empresas, atraso nos pagamentos e 

protestos contra o rebaixamento salarial”. 

 

Os interlocutores dos governos militares, ao assumirem suas funções, 

estabeleciam novos mecanismos de legitimação frente à sociedade, atuando nos segmentos 

sociais mais contestadores pelo exercício da repressão, pela linguagem das armas e da 

tortura, uma violência desmedida em muitos casos. 

 
A 16 de abril de 1968, cerca de 1200 empregados da siderúrgica Belgo Mineira 
paralisam sua atividade e se reuniram na sede do sindicato, supostamente à 
revelai da diretoria. Em poucos dias, os grevistas de contagem já são 16 mil, 
unidos em torno da reivindicação de reajuste salarial acima do teto oficial de 
17%. A envergadura do movimento impôs o deslocamento do Ministro do 
Trabalho Jarbas Passarinho para Belo Horizonte, onde se declarou disposto a 
negociações – algo insólito no comportamento governamental. Por fim o governo 
Costa e Silva concedeu 10% de abono, o que abriria ligeira fissura na rigidez do 
arrocho. Com está vitória parcial, a greve se encerrou a 2 de maio.(GORENDER, 
1999, p. 155). 

 

A repressão tinha como alvo preferencial os movimentos estudantis, em destaque 

o universitário. Desde o governo de Castelo Branco esse tipo de iniciativa76 era tomada, 

                                                 
76 “Enquanto tentava equilibrar os pratos naquele malabarismo diplomático, Castelo enfrentava a fúria dos 
protestos estudantis, a maioria decorrente justamente do polêmico acordo entre o Ministério da Educação e a 
USAID sigla da United States Agency of international Development. O acordo MEC-USAID, de junho de 



 78

culminando com a decretação da ilegalidade da UNE. O movimento estudantil não lutava 

apenas por questões ligadas aos efeitos diretos da implementação da ditadura militar em 

1964. Questões ligadas às dificuldades das universidades atraíam estudantes para os gritos e 

as ações de protesto, arregimentando jovens que buscavam a universidade. A resposta dos 

governos militares foi ainda mais repressão. 

 
Empurrada para a ilegalidade, a UNE não deixou de funcionar e, até 1968, pôde 
manter significativa representatividade do corpo discente. Os congressos 
nacionais, tradicionalmente realizados nas férias de julho, se reuniam de maneira 
semiclandestina ou inteiramente clandestina. Em 1966, num convento de Belo 
Horizonte. Em 1967, num convento de Valinhos, perto de São Paulo. Em 1968, 
numa fazenda de Ibiúna, também nas proximidades da capital paulista. A intensa 
agitação estudantil do período refletia a interferência de fatores específicos. O 
ensino superior brasileiro estava defasado diante do veloz avanço ocorrido na 
estrutura produtiva, no processo de urbanização, na expansão de novos setores da 
classe média. O salto da industrialização dos anos 50 expandiu os mercados para 
profissões universitárias. Em conseqüência, excitaram-se as expectativas das 
famílias de classe média, que o aparelho universitário existente não se achava em 
condições de atender. Ao aspecto quantitativo da carência das vagas, que 
originava o chamado problema dos excedentes, juntava-se o aspecto qualitativo 
do arcadismo da hierarquia docente, ainda dominada pela cátedra vitalícia, do 
baixo nível médio do professorado, da pobreza do aparelhamento pedagógico. Os 
agrupamentos estudantis de esquerda procuraram canalizar a insatisfação dos 
jovens de classe média para a luta contra a ditadura.(GORENDER, 1999, p.158-
159). 

 

A realidade da universidade brasileira dessa época, não é objeto de nosso trabalho. 

No entanto, as reformas educacionais, como é salientado, são resultantes77 dos trabalhos 

das respectivas comissões, que originam posteriormente as leis nº 5540/68, votada para o 

ensino superior e a 5692/71 relacionada ao ensino de 1º e 2º graus.  

 

 A solução direta para a crise educacional vivida pela educação brasileira, dentre 

outras apontadas, deveria se dar pela expansão do ensino, devendo atingir todos os níveis 

de ensino, do fundamental, passando pelos ensinos de 1º e 2º graus até chegar a 

universidade. No entanto, era diretriz governamental que boa parte dos estudantes 
                                                                                                                                                     
1965, previa uma completa reforma universitária brasileira, com base no sistema norte-americano, que previa 
o fim gradativo do ensino gratuito e, além disso, a ênfase em cursos tecnológico em detrimento da área de 
humanidades. O governo argumentava que o país em desenvolvimento necessitava mais engenheiros que os 
filósofos e sociólogos. Os estudantes reagiam e diziam que estavam sendo boicotados justamente os cursos 
que formavam cidadãos mais conscientes e críticos. No início de março de 1966, uma passeata estudantil em 
Belo Horizonte foi dissolvida pela polícia, a base de tiros e golpes de cassetete.”(NETO, 2004, p.370-371) 
77 O clássico livro de Otaiza Romanelli, oferece pormenores dos resultados dos trabalhos desenvolvidos pela 
Comissão Meira Matos, no que diz respeito ao ensino superior. (grifo meu) 
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brasileiros fosse contida, desviada para carreiras com profissionalização mais abreviadas, 

criando a possibilidade de reduzir drasticamente a demanda por vagas nas universidades, 

uma realidade clara nesse momento. 

 
Como critérios a serem observados no exame de programas de expansão do 
ensino superior, destacavam-se: a) O dimensionamento da demanda seria 
colocado em bases mais adequadas, com o aperfeiçoamento do ensino médio, de 
modo que já possa constituir, para grande número de alunos, o término da 
preparação ara o trabalho. b) A criação de carreiras curtas, principalmente para as 
áreas da indústria e saúde permitirá substancial economia de tempo e recursos na 
preparação de profissionais de nível superior.” (RELATÓRIO DO GRUPO DE 
TRABALHO (GT) DA REFORMA UNIVERSITÁRIA apud  ROMANELLI, 
1996, p.225) 

 

A expansão do sistema educacional superior era uma questão crucial para os 

governos militares, cercados de protestos espalhados pelos grupos estudantis envolvidos 

nos mais diversos perfis ideológicos. O discurso do governo era que o encaminhamento aos 

diversos níveis educacionais daria à sociedade a possibilidade de ter meios para chegar ao 

mercado de trabalho, além de criar melhores condições de vida, em função da melhoria da 

qualificação, isso fazia parte da ideologia governista. A concretização desse projeto, já que 

o governo também estava envolvido em ações violentas de repressão, teria na educação, ou 

mesmo na melhoria do acesso a ela, os elementos que faltavam para atingir os mais 

importantes anseios da sociedade, com isso legitimava-se frente a ela, por sinalizar 

possibilidades de atingir essa realidade. 

 

Setores da elite empresarial brasileira tinham interesse nessa questão, organizaram 

um fórum no Rio de Janeiro em 1968 denominado a “Educação que nos convém”. Com um 

título bem sugestivo, tinha como vocação, o reformismo; como interesse, a desmobilização 

dos estudantes, além do firme propósito de torná-los não só dependentes, mas 

profundamente vocacionados para servir, dentro de um ambiente ordeiro. Nesse sentido, 

questionar, reinvidicar, participar efetivamente das decisões políticas, negar o modelo de 

universidade e de escola, brasileiro, assolados por falta de investimentos e descaso, não 

eram atitudes  comportamentais desejáveis, na concepção do regime militar.  

 
A preocupação em reformar para desmobilizar esta presente com todas as letras 
nos objetivos do Fórum. Para Glycon de Paiva (1969) – um dos dirigentes dos 
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Ipês -, as mobilizações em curso no Brasil faziam parte de um suposto 
movimento internacional desencadeado a partir do “movimento estudantil que 
estourou em Paris na primavera de 1968”. Para ele, tal movimento “foi planejado 
para repercutir em todo o mundo”, de “modo a armar-se gigantesco movimento 
político co-ideológico”. Ainda confirme Paiva, foram as mobilizações estudantis 
de 1968 – relacionadas com a extensão e a qualidade da educação – que 
terminaram “por constituir-se um dos motivos da aplicação de medidas 
excepcionais a que o governo federal se obrigou a lançar mão para estabelecer a 
ordem, calculadamente pertubada”. Ante a tal situação, cabia ao Ipes envidar 
esforços no sentido de buscar “solução ao magno problema de preparar a 
mocidade para a vida do seu tempo, propósito essencial da Educação, em 
obediência ao seu programa que é servir ao desenvolvimento social da Empresa 
brasileira”. (...) Assim em outubro e novembro de 1968, realiza-se no Rio de 
Janeiro, um Forum denominado “A Educação que nos convém” organizado pelos 
ipês – o “estado maior da burguesia nacional associada, segundo Dreifuss (1981) 
- , pela  Pontífice Universidade católica do Rio de Janeiro e com a Colaboração 
do Jockey Club Brasileiro. Estiveram presentes figuras expressivas da República 
brasileira: Roberto Campos, Golbery do Couto e Silva, Mario Henrique 
Simonsen, Glycon de Paiva, Fernando Bastos D’Ávila etc. GERMANO, 2000, 
p.129) [ grifos do autor] 
   

 

O envolvimento do empresariado nas questões educacionais atendiam, na 

concepção de membros do governo, às leis de mercado. A lei 5692/71 evidenciava bem 

essa relação, mercado-educação, destacada pela afirmação de Roberto Campos78 no Forum 

quando afirma: “os defeitos genéricos” do sistema educacional. Encontra-se o 

“planejamento da educação com bases predominantemente de critérios demográficos.” E 

sentencia como solução definitiva, “o grande progresso tem sido feito recentemente em 

substituir o planejamento que poderia se chamar demográfico, pelo planejamento do 

mercado”. E aponta o mau preparo e a falta de aperfeiçoamento, como justificativa para a 

ampliação dos excedentes de mão-de-obra, reforçando o mercado como o grande condutor 

das políticas educacionais, o que o governo tenta por em prática através da edição da lei 

5692/71. 

 
A frustração dos excedentes, em boa parte, resulta do desajustamento entre a 
oferta setorial de treinamento. O advogado não-especializado e o economista mal 
treinado, figurarão provavelmente nas listas de excedentes. Não de excedentes à 
espera de educação, mas de excedentes de mão-de-obra mal treinada, segundo 
critérios irrealistas à luza do mercado de trabalho.(CAMPOS apud GERMANO, 
2000, p.130). 

 

                                                 
78 (CAMPOS apud GERMANO, 2000, p.129-130) 
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Ao tratar essa questão, Roberto Campos, influente intelectual do regime, 

referenda o que as diversas comissões e grupos de trabalho realizaram e identificaram como 

problemas da educação brasileira. A solução, em função da extrema debilidade, seria a 

privatização do ensino, com compreendiam os setores dirigentes dentro e fora do governo. 

 
A rigor, numa sociedade escassa de recursos, é um fator que dificulta a 
acessibilidade, visto que o ensino passa – por deficiência de recursos econômicos 
– a ser privilégio exagerado de uma pequena minoria. Não há relação da 
gratuidade, para as classes de renda média e alta, seria uma pré-condição para 
aumentar-se a acessibilidade da educação superior para uma parcela maior da 
população. (CAMPOS apud GERMANO, 2000, p.131). 

 

Articulavam-se fatores econômicos e políticos que influenciavam na reformulação 

das legislações educacionais, no final da década de 1960 e início da década posterior, com a 

atuação direta do complexo IPES/IBAD (Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais e 

Instituto Brasileiro de Ação Democrática), que agia diretamente sobre a formulação das 

políticas econômicas desenvolvidas para o governo. A educação e a cultura eram interesses 

prioritários (Fazenda, 1985, p.76) para os membros do IPES, chegando a constituir, em 

1965, uma comissão composta por americanos e brasileiros, sendo desenvolvido um 

relatório que inspirou a Lei da Reforma Universitária de 1968 (idem, ibidem). Atuações 

concretas na área educacional são desenvolvidas pelo IPES, a adoção do MOBRAL 

(Movimento Brasileiro de Alfabetização) foi uma dessas iniciativas. 

 

A ditadura militar nos primeiros meses de 1970 contabilizava um saldo 

consideravelmente positivo no que diz respeito a repressão aos movimentos de contestação. 

O Estado aperfeiçoava-se nesse campo de atuação, ampliando e estabelecendo formas mais 

eficientes de integração entre os organismos policiais, que tinham na violência a sua marca 

mais evidente. A tortura começava a dar sinais de ser um dos mecanismos mais eficientes, 

no entanto desprezível, para a obtenção de informações para a comunidade de inteligência. 

Em contrapartida a violência desgastava a imagem do governo frente à sociedade. Nesse 

ambiente de violações, são feitos os primeiros estudos para a reforma educacional atingindo 

os jovens brasileiros por décadas. 
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No final de junho de 1970 estavam desestruturadas todas as organizações que 
algum dia chegaram a ter mais de cem militantes. A unificação de esforços 
colaborou para o trabalho da “tigrada”, mas foi o porão que lhe garantiu sucesso. 
Entre 1964 e 1968 foram 308 as denúncias de torturas apresentadas por presos 
políticos às cortes militares. Durante o ano de 1969 se somaram 1027 e em 
70,1206. De 1964 a 1968 instauraram-se IPMS contra organizações de esquerda; 
só em 69 abriram-se 83 novos inquéritos.” (GASPARI, 2002, p.159) 

 

 Envolvimento de estudantes dos ensinos de 1º e 2º graus com o movimento 

estudantil e conseqüentemente, lutando contra os efeitos mais violentos da ditadura militar, 

nos leva a acreditar que as legislações educacionais criadas para o ensino superior, 

exercendo controle79 sobre o comportamento político dos estudantes, de alguma forma foi 

proposto para a educação média, atuando sobre o campo da moral, que posteriormente será 

levantado.  

 

Segundo Marcelo Ridente (1993, p.122), o número de pessoas ligadas direta ou 

indiretamente à luta armada entre 1964-1979, envolvidas em ações judiciais, na condição 

de denunciados, indiciados e testemunhas, que de uma forma ou de outra passaram pela  

escola, cujos  níveis eram primário, secundário e colegial, chegava a casa dos 31,4%. 

Quanto ao número de pessoas envolvidas com nível superior, completo e incompleto 

chegava a casa dos 58,7%: “as evidências são claras: era jovem a maioria dos militantes e 

simpatizantes das esquerdas após 1964, principalmente as esquerdas armadas, situação 

contrárias àquela anterior ao golpe”. 

 

A composição dos movimentos estudantis evidenciava ainda mais a relação de 

estudantes secundaristas, os freqüentadores das escolas de 1º e 2º graus, com a luta armada. 

De acordo com Marcelo Ridente (1993, p.121), “os anos de 1967 e 1968 assistiram a 

mobilização política de amplas massas juvenis, universitárias em grande parte, mas também 

compostas por secundaristas, bancários e outros assalariados”. Essa constatação levanta a 

suspeita que de alguma forma as legislações educacionais deveriam ter artifícios 

desmobilizadores, que se deslocassem da violência como vinha sendo praticada, 

desgastante, para uma ação mais sutil, duradoura e abrangente. Essa busca do controle da 

                                                 
79 Cito artigo 477 
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juventude sempre foi um artifício utilizado por governos repressores, no governo de 

Getúlio Vargas essa foi uma das mais diversas estratégias utilizadas no Estado Novo. 

 

Em 1938, em pleno Estado Novo, foi desenvolvido pelo ministério da justiça, sob 

a direção de Francisco Campos, o projeto inicial para a criação de uma Organização 

Nacional da Juventude, patrocinada pelo governo, mas que tinha o objetivo de formar uma 

estrutura paramilitar de mobilização (CAPANEMA apud SCHWARTZMAN, BOMENY E 

COSTA, 2000, p.146). Apesar de existirem evidências contundentes do não envolvimento 

do Ministério da Educação (SCHWARTZMAN, BOMENY E COSTA, 2000, p.139), “esse 

poderia ser um empreendimento como também de cunho educativo”. Foi regulado de forma 

minunciosa, além da aprovação dos ministérios da Guerra e da Marinha. A ampla atuação 

dessa instituição, constatada pelos autores supracitados, foi comprovada com a submissão:  

 
à Organização, de instituições de educação cívica, moral ou física da mocidade, 
tais como associações, ligas e clubes esportivos atléticos, o escoteirismo e as de 
proteção à infância, autônomas ou anexas a estabelecimentos de instrução, 
centros culturais ou sociedades religiosas (CAPANEMA apud  
SCHWARTZMAN, BOMENY E COSTA, 2000, p.140) 

 

A organização gradualmente começa a ter suas linhas ideológicas sendo definidas. 

A mobilização da sociedade ocorreria em função dos mais diversificados instrumentos de 

cooptação, geralmente ligado ao conteúdo programático, que assumia o sentido de 

despertar o senso patriótico, interferindo, em algum ponto na conduta individual, além de 

interferir na relação direta com a vida em sociedade, moldada a partir de valores que 

atuariam diretamente sobre a família, buscando meios para o acobertamento de injustiças 

cometidas ou mesmo evitando críticas mais contundentes ao estado de exceção vivido pela 

sociedade brasileira nesse instante. 

 
Coroando toda essa armação, não ficaram de fora os aspectos de orientação cívica 
e política necessárias à propaganda do novo regime: o culto à bandeira, o canto 
do Hino Nacional e da Mocidade, o ensino de noções militares e patrióticas. 
Através da educação individual, praticada dentro da disciplina da Organização, 
contava-se com uma preparação para o exercício dos atos e deveres da vida civil 
organizada. A organização deveria espelhar a vida familiar e social. 
:(SCHWARTZMAN, BOMENY E COSTA, 2000, p.141) 



 84

IV.III. ELABORAÇÃO  

 

Instaurada em 1969, por determinação do Ministro Jarbas Passarinho80, é criado o  

primeiro  Grupo de Trabalho81 com o objetivo de propor a reforma do ensino primário e 

médio no Brasil. Através do Decreto nº 65.189, de 18-9-69 esse Grupo de Trabalho teria 

sessenta dias para concluir os estudos e projetos, constituindo uma matéria de relevante 

prioridade. Para a elaboração do trabalho destinado a essa comissão, é feita uma 

“fundamentação seguida de uma doutrina”, como salienta Fazenda (1985, p.83), e que aqui 

vale ser ressaltado um dos exemplos indicados pela autora, que se trata da argumentação 

indicada por  membros do grupo, tratando do ensino fundamental e médio. 

 
O Brasil insere-se no mundo democrático, e tendo em vista o princípio de 
unidade nacional e os ideais de liberdade e solidariedade humana, dispõe a 
oferecer à sua população, em igualdade de oportunidades, uma educação 
fundamental. Por outro lado, salienta que a realização do curso médio confere um 
“status” mais alto na escala social, ao que todos aspiram. A educação 
fundamental pretende formar crianças e adolescentes felizes e ajustados e 
oferecer-lhes condições e situações de experiência que lhes permitam sentir-se 
participantes na vida comunitária. (NILSE PIRES apud FAZENDA, 1985, p.83) 

 

A idéia de felicidade posta como resultante das ações diretas do poder público, a 

concepção de que decretos trariam as respostas para os problemas da educação brasileira, 

limitados pela falta de recursos (Germano, 2000, p.280) são sendo comuns nos discursos 

dos interlocutores do governo. As contradições parecem claras quando se afirma a inserção 

do Brasil dentro de uma ambiente de solidariedade humana, posto que em 1969, já que a 

tortura entra na contramão dessa afirmativa, e não poupa sequer os estudantes. Uma 

solidariedade sem vestígios mínimos de veracidade: “A tortura quebrou o terror. A 

destruição das organizações armadas começou em julho de 1969, a partir da centralização 

das atividades de polícia política dentro do Exército” (GASPARI, 2002, p.159).   
                                                 
80 Em novembro de 1966 elegeu-se senador pelo Pará, na legenda da Arena. Em 15 de março de 1967 foi 
convidado pelo novo presidente da República, Artur Costa e Silva, para o Ministério do Trabalho e 
Previdência Social. Nesse mesmo ano passou para a reserva, com a patente de Coronal. Em 30 de outubro de 
1969, em virtude do agravamento do estado de saúde de Costa e Silva, toma posse na presidência da 
República o General Emílio Garrastazu Médice, que convida Jarbas Passarinho para a pasta da Educação. 
(PORTAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS) (grifo meu). 
81 O Grupo de Trabalho era formado por 24 pessoas sem que sejam citadas, nas diversas obras analisadas 
nesse trabalho, a origem funcional, as profissões que detinham naquele instante e que grau de envolvimento 
eventualmente teriam com a educação, sendo necessário pesquisas nesse sentido para a compreensão da 
configuração exata da rede de relações nas quais eles estavam inseridos. (grifo meu). 
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O grau médio, que entraria para a nomeclatura educacional como 1º e 2º graus, é 

justificado82 e organizado para propor : 

 

A cultura geral a cultura que todo o cidadão deve possuir, fornecê-la nesse nível 
do ensino é de sua própria essência. E de sua essência não o aspecto básico de 
formação do cidadão. Como também do ângulo de formação do profissional 
especializado. O papel que a cultura tem a desempenhar na formação do 
profissional, máxime np profissional de nível médio, é de maior relevo para o 
desempenho e suas atividades profissionais específicas”(JAYME ABREU apud 
FAZENDA,1985, p.84) 

 

As modificações propostas para a reforma educacional de 1971 são redefinidas 

por um segundo Grupo de Trabalho, criado com o decreto de nº 66.600, de 20 de maio de 

1970 (FAZENDA, 1985, p.85), tendo como função complementar as diretrizes traçadas 

pelo grupo inicial, porém com o objetivo específico de: “planejar e propor medidas para 

atualização e expansão do ensino fundamental e do colegial” (FAZENDA, 1985, p.85). 

Para isso foram definidos nove membros: “Padre José Vasconselos, Valnir Chagas, Aderbal 

Jurema, Cléia de Freitas Capanema, Eurides Brito da Silva, Geraldo Bastos Silva, Gildásio 

Amado, Magda Soares Guimarães Nise Pires” (FAZENDA, 1985, p.85)  

 

As propostas levantadas para essa comissão, em forma de sugestões e 

comentários, ao que parece, segundo o relato de Ivani Catarina Fazenda (1985, p.85-86), 

não foram verificadas: “não conseguimos localizar nenhuma dessas sugestões e 

comentários a que o encaminhamento se refere”, e continua; “não encontramos também 

solicitações para que tais sugestões ocorressem”, levantando, logo em seguida suspeições 

sobre esse trabalho: 

 
 Parece-nos também muito duvidoso que um grupo constituído por nove membros, 
e, em um prazo de sessenta dias após constituído, houvesse tido tempo disponível 
para examinar tal volume de sugestões apreciá-los convenientemente, estabelecer, 
critérios de escolha, chegar a uma consenso sobre as mesmas e elaborar medidas 
para sua efetivação. 

                                                 
82 “Vale ser lembrado que Jayme de Abreu é um dos colaboradores dos IPES” (FAZENDA, 1985, p.85) (grifo 
meu). 
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Saviani (1999, p.106-108) indica um relatório dividido em “sete partes, seguidas 

de uma breve conclusão”. Willigton Germano (2000, p.160) não indica, como Saviani, de 

onde partiram, quem e o que foi sugerido a essa comissão indicando apenas que: “o ante 

projeto foi elaborado por uma comissão de notáveis, isto é, de intelectuais ligados ao 

Regime”. Leva a acreditar que esse projeto partiu das mãos da própria relatoria conduzida 

por Valnir Chagas, ex-professor do Colégio Militar de Fortaleza. A evidência nesse sentido 

é levantada em uma notícia publicada pelo jornal cearense Unitário83, em 18 de agosto de 

1971, anunciando que a “Educação conscientizará estudantes para implantar a Reforma de 

Ensino”. Nela encontramos: “A reforma de ensino elaborada por uma equipe de alto nível 

do Ministério da Educação, tendo a frente Valnir Chagas, acaba de ser sancionada pelo 

presidente da República e num prazo de 210 dias, deverá ter sua implementação iniciada”. 

 

Em três de agosto de 1971 o referido jornal, anuncia uma reunião que ocorreria 

entre os secretários estaduais de educação: “Reforma do Ensino Fundamental reunirá 

secretários de Educação”, e nela a reafirmação da suspeita levantada: “O professor Walnir 

Chagas, que elaborou o documento da Reforma de Ensino fundamental, prestigiará o 

encontro, o professor Aderbal Jurema, relator, no Congresso Nacional, da Comissão de 

Educação, e a Secretária de Educação de São Paulo, sra. Ester Ferraz.” Além disso, nos 

chama atenção, ainda como base na mesma notícia, que os secretários de Educação do 

Nordeste, em Recife,  iriam se encontrar entre os dias 10 e 12 de gosto para tomar 

conhecimento da lei, que segundo a notícia, ainda estava em fase de conclusão, 

contrariando o fato de que em 11 de agosto de 1971, a lei já estava entrando na fase de  

promulgação.  

 
Foi confirmada para o período entre 10 a 12 do corrente, a realização em Recife, 
de um Encontro de Secretários de Educação do Nordeste, para a reforma de 
ensino fundamental na Região, que se encontra em fase final de elaboração. 
Constam que os assuntos que serão debatidos a reforma do ensino fundamental e 
sua compatibilização no contexto do Plano Regional de Desenvolvimento.   

                                                 
83 “Fundado por João Brígido em 1903 para combater a oligarquia Aciolina, com a derrubada desta, passou a 
fazer oposição ao governo do Presidente Franco Rabelo. Em 26 de Janeiro de 1914 foi o UNITÀRIO 
destruído por uma malta de desordeiros, suspendeu sua publicação em 1918, voltando a circular em 16 de 
fevereiro de 1935, para logo desaparecer. Em 9 de janeiro de 1938iniciou a seu terceira e atual fase e em 1940 
foi encampado pelos Diários Associados. (BIBLIOTECA MENEZES PIMENTEL) (grifo meu) 
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A concepção reformista assumida pelos tecnocratas é aclamada pelo regime, 

ficando evidente um centralismo decisório invejável, marcado, como salientava o governo, 

pela competência e eficiência, trabalhadas de forma contundentes nesse período, reforçando 

a idéia de que o Estado, que admitia, além disso, ter democratizado as principais formas de 

acesso as discussões na área educacional, ter encontrado através dos encaminhamentos das 

diversas comissões e Grupos de Trabalho as soluções que o problema exigia, marcadas pela 

competência técnica no campo da educação.  

 
A Ideologia da competência dos tecnocratas justifica a falta de participação 
daqueles que trabalham no processo pedagógico escolar. Segundo essa ideologia, 
os cidadãos não precisam preocupar-se, pois o Estado tem um poder que é 
verdadeiro e legítimo, já que comporta o saber dos técnicos, e por isso é a única 
instância capaz de tomar decisões coerentes justas. (MARTINS, 1985, p.22) 

 

Em entrevista realizada em maio de 2005, com o Senhor Jorgelito Cals de 

Oliveira, presidente do Conselho Estadual de Educação na época da Reforma no Ceará e, 

atendendo a um questionamento sobre os diversos níveis de debates em torno da reforma, 

me permite reafirmar a concepção exposta, de que a Reforma de onze de agosto de 1971, 

foi posta em prática, sem que as discussões fossem, ou ocorressem, com a ampla maioria 

dos segmentos da sociedade cearense. 

 

 Apesar de terem sido citados apenas de forma genérica, os estabelecimentos de 

ensino e o Sindicato das Escolas Particulares, como consta na entrevista logo abaixo 

transcrita, não foram informadas o tipo e teor das propostas advindas dessas entidades e se 

fossem comprovadas sua existência, quais foram escolhidas e adotadas no âmbito nacional 

como sugere as afirmações de Jarbas Passarinho, afirmando de incisivamente que a reforma 

foi fruto da elaboração das propostas oriundas dos diversos estados – saliento que o tempo 

disponibilizado para as respostas aos questionamentos foi ilimitado.  

 

As únicas entidades citadas por Jorgelito Cals são a do sindicato dos 

Estabelecimentos de Ensino Particular, e o Sindicato dos Professores, não esclarecendo se 

privado ou público. Não foram indicados seus principais interlocutores, afirmando que a 
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escolha das habilitações partiria dos alunos da universidade, estranhamente, já que elas 

foram impostas por Lei: “É... ela foi bastante discutida tanto no sindicato dos professores 

como pelos próprios alunos nas faculdades que se interessaram na escolha da habilitação 

para, para estudar lá no 2º grau não é?” (JORGELITO CALS). Os nomes não foram 

declinados, ou indicações de outras entidades ligadas ao professorado ou ao ensino público, 

ou mesmo segmentos estudantis, o que de fato nos leva a admitir que ela foi levada a 

sociedade com o objetivo de atender as expectativas supostamente inovadoras do regime 

para o campo da educação, era o tempo de “Brasil grande”84. Prevalece, portanto a visão 

autoritária, nas ações de governo sobre a educação brasileira, reconhecidas inclusive pelo 

próprio Jarbas Passarinho, marcada pela imposição de leis e reformas, contrariando 

qualquer iniciativa democrática, como sinalizavam os discursos que fundamentavam a 

reforma em questão. 

 
Ela foi muito discutida, sobretudo por parte, essencialmente dos estabelecimentos 
de ensino. O sindicato dos estabelecimentos particulares de ensino fez várias 
reuniões para a implantação desses dispositivos da lei 5692 e o Conselho de 
educação participou de todas elas e aproveitou muitas sugestões apresentadas 
pelos componentes do sindicato para elaborar a resolução que ele fez sobre a 
implantação da lei 5692/71. (JORGELITO CALS DE OLIVEIRA) 

 

E ainda sobre Jarbas Passarinho: 

 
E a conclusão de que chego é de que não existe totalitarismo em nosso país. Ou 
então essa gente não sabe o que é totalitarismo. Temos, isso sim, uma situação 
autoritária, não totalitária: essa é a primeira questão. Ou primeiro esclarecimento. 
(JARBAS PASSARINHO, 1977, p.4). 

 

O contexto que envolve a reforma educacional de 1971 não é suscetível a grandes 

mobilizações e grandes debates, por parte dos estudantes. A estrutura repressora montada 

por parte dos militares já ensaiava os primeiros passos em busca de eficiência, cuja  marca 

dessa evidência era o nível de organização dos órgãos de inteligência que começa a dar 

sinais positivos. A centralização nas ações era a prova inconteste dessa diretriz 
                                                 
84 “As eleições parlamentares de 1970 atestam a popularidade do Regime na ocasião: o MDB ganhou apenas 
no então Estado da Guanabara, enquanto o partido situacionista – a ARENA – vencia no restante do país, 
elegendo 41 senadores (89,1%) e 223 deputados federais (71,9%) (Folha de São Paulo, 15-5-1989: A-6) . No 
nível econômico, ocorre uma expansão do ciclo. A economia cresce a taxa superiores a 10% ao ano, 
impulsionando a idéia de “Brasil Potência””(GERMANO, 2000, p.159)  
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governamental. E a educação não é, ao que parece, objeto de reivindicação como salienta 

Willington Germano (2000, p.1620):  

 
A conjuntura que precede a elaboração da Lei 5692/71 é desprovida de 
mobilização e de demandas organizadas em favor da ampliação das 
oportunidades de escolarização e de verbas para educação ou qualquer outra 
reivindicação substancial nesse campo da vida social. 

 

No Ceará os entraves financeiros são sinalizados como um fator limitador na 

adoção das medidas educacionais, com a finalidade de adequar a realidade local, ao 

desejado pelo governo militar. Numa atitude em tanto ousada,  apresentada como parte das 

discussões em torno das mudanças a serem realizadas na educação, feita em Recife entre os 

dias 10 e 12 de agosto de 1971, a reforma a ser adotada, e conseqüentemente toda a 

estrutura de planejamento que a envolvia a partir da leitura dos jornais citados, pode-se 

perceber uma certa contradição entre o que é divulgado e as possibilidades reais para sua 

implementação. Isso é verificado pela solicitação de que fossem feitas comissões locais 

para estudo do problema. As reivindicações partiram de burocratas ligados ao regime, e 

assumiam o papel da contestação incomum, já que, a priori, a censura85 atuava dentro dos 

jornais brasileiros. 

 
ENTRAVE PARA A REFORMA 
Nota-se pr parte de todos os secretários de Educação, o desejo de implementar, o 
mais breve possível, a reforma do ensino, aliado a um profundo interesse, em 
como fazê-la, sendo o grande problema a questão financeira, uma vez que são 
parcos os recursos,disponíveis. Estas são as palavras que constam no relatório 
feito pelo Secretário Paulo Airton,sobre a reunião dos secretários de educação do 
Norte e Nordeste,  realizada em Recife de 10 a 12 do corrente.  
GRUPOS DE TRABALHO 
A Lei da Reforma, de número 5692/71, de 11 de agosto de 1971, determina que 
os estados apresentem no MEC, dentro de 60 dias, um planejamento prévio, da 
implantação da Reforma. No Ceará, devido à amplitude e a urgência do assunto, 
o governador, deverá baixar um ato designando um grupo de trabalho para tratar 
da questão. (JORNAL O POVO 17 -08- 1971) 

 

                                                 
85 “Ao êxito econômico não correspondeu progresso político algum. Pelo contrário, entendeu-se que a 
ditadura era, se não a causa, indiscutivelmente a garantia de prosperidade. O controle da imprensa 
desempenhou um papel essencial na cantada desse “Brasil Grande” e na supressão dos conflitos que 
abrigava”. (GASPARI, 2004, p.210). 
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As poucas vozes86 de protesto, com um tom irreverente, em pleno clima de euforia 

em torno das novas leis para a educação, tentavam, em nível local, alertar para uma das 

questões crucias dentro do quadro de reformas da educação. A desvalorização do 

professorado, denunciado a partir das notícias em torno do pagamento atarsado dos 

docentes da rede oficial estadual, além dos aposentados. A realidade dos profissionais que 

ainda atuavam era bastante comprometedora, o que certamente seria um agravante, no que 

diz respeito à implementação da Reforma, já que para isso os professores que necessitassem 

ou não, passariam por um longo período de preparação no sentido de adequar-se às 

mudanças e exigências indicadas na própria lei. Dentre outros mecanismos, a preparação 

para o mercado de trabalho, através de uma formação profissionalizante.  

 
PROBLEMAS NO MAGISTÉRIO 
“Associação dos professores do 1º e 2º graus do Ceará”, é a denominação do 
instituto que congrega, há muitos anos, todos aqueles que vivem do ensino e para 
o ensino, neste Ceará sofredor. Com a visita em junho passado, do nosso Ministro 
da Educação, tomou novo alento, empurrado pelas mãos jovens de seu presidente, 
o professor Francisco Brilhante do Liceu do Ceará. Houve a entrega de uma 
“memorial” ao senhor Ministro, com a exposição de justas razões e necessárias 
reivindicações. Houve também por esse tempo, um pedido a queima roupa, ao 
senhor Cel Governador o Estado por ocasião de uma visita ao Liceu do Ceará no 
sentido de serem pagos os professores oficiais antes das férias de julho. Prometeu 
o governador, prometeu e cumpriu. Pena que é sempre triste um “mas”, nessas 
coisas humanas, falo o professorado inativo. Ficarem para depois, para a “rabada” 
do pagamento... Parece que o governo do Ceará considera o professor aposentado 
como “resto”, gente que não come nem bebe, espécie de roupa velha que, depois 
do uso... Será que o professor aposentado não merece a justa deferência, da parte 
da administração estadual, depois de anos e anos de sacrifício a saúde 
distribuindo cultura e formação a milhares de crianças e adolescentes?. É de 
perguntar: que mal praticou o mestre aposentado, para receber, no rosto 
envelhecido uma descortesia assim, da parte de quem, obrigatoriamente deveria 
tratá-lo e atenção e o cuidado maior? E há mais: há anos a secretaria da fazenda 
retirou os aposentados dos primeiros dias de pagamento, porquanto deu-se uma 
quebra de tradição, de muitos anos, pois os inativos recebiam, mais ou menos 
logo após o Palácio e a Assembléia. Ai meu Deus !, vai tudo sempre ruim, havia 
uma atual tabela estabelecida pelo dirigente fazendário, pois essa tabela 
desapareceu, voltou o processo de a quatro anos atrás. E tinham nos prometido 
leite e mel. (O POVO 14 -08-1971) 

 

Em julho de 1971, a realidade local denunciava a necessidade de se buscar 

mecanismos mais eficientes para solucionar os problemas financeiros relacionados ao 

                                                 
86 O artigo é assinado por José Valdevino. Não foram encontrados registros em torno do Histórico do autor do 
artigo, dificuldade sentida na busca por informações em torno dos demais articulistas, sendo verificadas 
informações fragmentadas em diversas fontes. (grifo meu) 
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salário do professorado no Ceará. As políticas educacionais que foram levadas à sociedade, 

via governo federal, deveriam contemplar a formação e valorização dos profissionais, 

medida até então não tomada com o objetivo de amenizar essa problemática. A função do 

professor, nas palavras do articulista, professor Sobreira87, era enobrecida, suas 

peculiaridades eram exaltadas, como um costura de dotes morais das diversas profissões 

que tradicionalmente serviam a sociedade. Ao final da coluna, a sinalização do protesto, 

mesmo embalado pela timidez ou receio de fazê-lo, que caracterizam esse momento, 

sugerindo que as ações governamentais, se concretizadas, poderiam solucionar essa 

questão. 

 
O ENSINO MÉDIO NO CEARÁ 
O PROFESSOR - “Ser professor é já trazer em si a potencialidade para 
exteriorizarem: a rentável dedicação de pais; a vigilância profilática de médicos, - 
a fé convicta de sacerdote; - a coragem indormida de combatente; - o apostolado 
incansável do portador de alvíssaras; - a aquanimidade dirimidora de de 
carimonias de um juiz; - a programação sensata de eficiência técnica; - a 
competência sólida e renovada de cientista; - a capacidade comunicativa e 
convicente do tribuno; e o destemoroso comando dos líderes que sabem e podem 
levar seus liderados forças e riquezas, promotoras de Bens-pessoais, cujo 
somatório culminará o Bem-Comum, etapa final e maior da competência dos 
homens. Se forem homens. O professor é, em si mesmo, um analista crítico e 
judicador do real ponderável,e capitador do real imensurável. Além de, do mesmo 
tempo um perseverante apóstolo do bem. Bem do corpo, e o Bem da alma. 
Indissociáveis”. Pois bem, além de tudo isso, o professor atual necessita estar 
sempre bem atualizado, para que se coadune a ascensão da vida moderna. O 
mestre nos dias atuais, necessita de compreensão, no sentido de permitir a 
presença dos que compõem a comunidade escolar no seu trabalho 
educacional,interferindo e propondo para que a consciência do procedimento no 
trabalho da aprendizagem seja bem ajustada a situação de percepção do 
educando. O discente traz, no seu Eu, uma contestura de tradicionalidade 
proveniente da vivência familiar, a qual não deveria ser desconhecida totalmente 
do educador. O pai tendo o ensejo de interferir ou de dizer, na escola, o mestre 
não iria se envolver por ele, mais sim, condicionaria-se mais ainda para o labor 
cotidiano da instrução da mocidade. O professor necessita de tantas outras 
providências as quais teriam que ser ocasionadas pelos que compõem a 
comunidade escolar, tanto quanto as autoridades educacionais, que teriam 
também a obrigação precípua de dar-lhe o melhor condicionamento. Nos países 

                                                 
87 Os artigos selecionados e escritos pelo Professor Sobreira (jornal O Povo), “O Ensino Médio no Ceará”, do 
qual não disponho nenhuma informação, assumia, por vezes, uma postura dúbia em relação às ações do 
regime militar, além dele foi encontrado outro colunista de nome Hilton Oliveira (jornal Unitário). Estas eram 
praticamente as únicas colunas escritas em jornais locais nos meses posteriores e anteriores a implantação da 
reforma de 1971, vale ressaltar que elas passaram praticamente a inexistir de setembro em diante.  Hilton 
Oliveira era na época da implementação da Reforma: “Vice-presidente do Sindicato dos Jornalistas 
Profissionais do Ceará” sendo escolhido para o cargo como sita a reportagem do Jornal Unitário, “vogal dos 
trabalhadores na justiça do Trabalho no Ceará” ( JORNAL UNITÁRIO- 22 DE AGOSTO DE 1971)(grifo 
meu)   
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onde a educação já se encontra em primeiro plano nos planejamentos 
governamentais já se verifica ao mestre o tratamento especial, a deferência, pelo 
povo e a circunstanciar de sua personalidade como ser de procedimento especial 
que constitui como propugnador da segurança do próprio povo. Há necessidade 
de ser o professor tratado com a devida preocupação do Governo em melhor 
ajustá-lo ao trabalho educacional, o credenciando financeira e intelectualmente 
para a própria ascensão no Estado. Enquanto não houvrer pelas autoridades essa 
preocupação não acreditamos que haja consubstancialidade no processamento 
administrativo. O professor é a célula-mater de todas as tecnologias geradoras do 
bem dos homens. Já sentimos que é preocupação do Presidente da República 
cuidar do setor do ensino também na faixa correspondente ao Ensino Médio. As 
reformas vem aí. Esperançosos nos achamos e temos fé que os governos dos 
Estados encontrarão a saída de melhor condicionar o mestre no trabalho de incluir 
o educando. Cuidar do professor é discernir a bem da mocidade, do povo do país. 
Entendemos assim e é o que esperamos, um procedimento uníssono da 
comunidade escolar de cada Estabelecimento de Ensino porque recebeu a devida 
contribuição dos maiores o setor educacional. Temos fé e somos 
esperançosos.(PROFESSORR SOBREIRA apud JORNAL O POVO 8 DE 
AGOSTO DE 1971)  

 

As críticas, apesar das constantes isenções feitas aos governantes, com relação às 

condições para o aparelhamento das escolas públicas, são verificadas na imprensa local88. A 

realidade era bem distante do que o conjunto das legislações educacionais ou pareceres 

poderiam supor. Percebe-se a falta de condições efetivas para que a reforma fosse  

rapidamente absolvida pelos diversos órgãos da administração pública e que esta, 

correspondesse, em nível de eficiência, ao desejo do governo e da sociedade. Questões 

relativamente simples na vida cotidiana de uma unidade escolar tornavam-se um 

complicador a mais, aliado a outros de natureza financeira, levantando suspeitas se no 

futuro, o governo estadual, atenderia a questões mais complexas, como: montagem de 

laboratórios, salas especiais para as diversas habilitações, além de outros equipamentos 

educacionais.  

 
O ENSINO MÉDIO NO CEARÁ 
DPA – Há outro nome para traduzir o setor que substituirá a sigla DPA 
(Departamento de Prédios e Aparelhamento) utilizada atualmente. A verdade é 
que diretores de colégios públicos na maioria foram vítimas daquele 
Departamento. Não queremos discutir por culpa dos chefes, ou se por não ter 
nunca, os mesmos meios para o atendimento necessário, aos colégios do governo. 
Houve estabelecimento de ensino que, para a instalação de um poço instantâneo 
deu-se a demora de mais de 5 meses; trabalho que 3 operários comuns, quando 
muito, 3 dias para a realização do serviço. Procedimento assim acaba com o chefe 

                                                 
88 A Coluna Ensino Médio no Ceará foi escrita pelo articulista professor Sobreira. (JORNAL UNITÁRIO 1-
08-1971) 
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da repartição, e muito mais ainda o governo, que, comumente, não tem a menor 
culpa de tal proceder. Fazemos um apelo, aos responsáveis por esse setor, e, 
gostaríamos muito, que o senhor secretário de educação, que está tendo a devida 
preocupação, através de alguém de sua confiança, como andarão as coisas 
naquele setor de trabalho. (JORNAL UNITÁRIO - 1-08-1971).  

 

Um fato observado na entrevista realizada com o Jorgelito Cals contempla a 

análise feita, indicando que as estruturas educacionais  privadas também não reuniam 

condições para que as mudanças se efetivassem realmente,  e comenta: “Houve, realmente 

houve: porque os colégios, se viram obrigados a implantar um regime para o qual não 

estavam preparados, não é?”. 

 

As discussões em torno da Reforma educacional a ser implementada 

nacionalmente iniciavam seus trabalhos e, apesar das divergências existentes com relação 

aos encaminhamentos das soluções, não impediram que o Grupo de Trabalho iniciasse seu 

projeto em junho de 1970 e, em 14 de agosto de 1970, entregasse-o ao Ministro da 

Educação, acompanhado de anteprojeto de Lei (SAVIANI, 1999, p.100).  

 
Um pormenor, todavia, que não nos passou despercebido na análise desses 
documentos, está na diferença de enfoque dado ao problema, de um lado, pelos 
Acordos MEC-USAID e, de outro, pelos dois relatórios dos grupos brasileiros. 
Nos primeiros, a tônica incidia sobre maior integração das escolas primárias e 
médias) conforme, sobretudo, os acordos relativos a reformulação do ensino 
secundário). Propugna-se, portanto, por uma linha de reformulação que 
estendesse a escolaridade e eliminasse a compartimentação da escola elementar e 
da média. Isso pressupunha um tipo de integração em que o 1o ciclo da escola 
média (antigo ginásio) ficasse mais ligado à escola primária ou fundido a ela. 
Portanto os objetivos implícitos nas sugestões ou propostas dos Acordos MEC-
USAID estavam vinculados a uma organização da escola fundamental. Outro é o 
enfoque, dado ao problema pelo relatório Meira Matos e pelo Grupo de trabalho 
da Reforma Universitária. Ambos propugnavam por uma reformulação do ensino 
médio em consonância com a problemática existente na Universidade.”  
(ROMANELLI, 1999, p.234). 

 

O projeto, ao que parece, demarcava ainda mais o centralismo nas ações 

governamentais e na condução da questão educacional, típicas desse momento.  Nas 

palavras do próprio Ministro da Educação, Jarbas Passarinho, já nas primeiras etapas de 

elaboração do documento, já indicavam as dificuldades encontradas, acentuadas, apesar da 

relevância do tema. A proposta foi discutida e elaborada em torno de 90 dias, sem que 

sejam atestadas qualquer participação como é citado, ou envolvimento de entidades ligadas 
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à educação nacional. Recebido com alegria e euforia pelo dirigente do governo, alardeada 

com uma proposta revolucionária para a educação brasileira, o regime, dessa forma, 

estabelece a tentativa de atuar sobre os estudantes, e sobre a educação nacional, sinalizando 

uma ruptura em relação ao que era praticado em termos de educação, oferecendo 

modernidade, mudança, reforma, sem que junto se atestem as condições para que elas se 

efetivem. 

 
O imperativo era, porém, articular a Reforma Universitária com o ensino 
primário, ginasial e colegial. Tarso Dutra nomeara uma comissão de mestres 
experientes, para formularem uma proposta de Lei de Diretrizes e Bases do 1º e 
2º graus. A comissão era muito grande: 29 membros. Tinha dificuldade de reunir-
se e de quorum para deliberação. Reduzi-a para nove membros, presidida pelo 
educador católico, padre Jose de Vasconcelos, tendo como relator um professor 
da Universidade de Brasília, Valnir Chagas. Entre seus integrantes, mestres de 
renomada reputação. Ao cabo de 90 dias, recebi a proposta e me empolguei com 
ela, Acabava com o exame de admissão ao ginásio (o “1º cemitério” como dizia o 
padre Vasconcelos), aumentava para oito anos o curso fundamental, transformava 
a escola numa fonte de sondagens de aptidão, flexibilizava o 2º grau, que o aluno 
poderia fazer em três ou cinco anos, conforme sua disponibilidade de tempo,, 
criava o ensino supletivo, sem deformação do antigo “madureza”, o estatuto do 
magistério e outras medidas verdadeiramente revolucionárias.Desde logo, 
enfrentamos os pessimistas. Diziam: se não há nem giz em quantidade suficiente 
par as atuais escolas, como elevar para oito anos a obrigatoriedade? Como criar 
laboratórios de ciências, oficinas de artes plásticas, de ensino agrícola nas áreas 
rurais, de colégio miniaturizado de comércio?. E assim por 
diante.(PASSARINHO, 1996, p.398-399). 

 

A ampla discussão em torno do projeto é reafirmada pelo então Ministro da 

Educação, salientando que os Estados tiveram condições de discutir várias sugestões, 

recolhidas através do trabalho realizado com os diversos Conselhos Estaduais de Educação, 

até onde se supõe, conduziram os trabalhos em torno do tema.  

 
Levei ao presidente Médice a exposição de motivos e ele enviou em seguida a 
mensagem para o Congresso. Estávamos no ano de 1970, ano de eleições. Logo 
vi que o projeto não seria estudado em profundidade, pois deputados e senadores 
já estavam em campanha política nos seus Estados, no “recesso branco” 
usualmente adotado pelos parlamentares nessa época. O projeto iria fatalmente 
ser aprovado por decurso de prazo, sem ampla discussão. Voltei ao presidente, 
enfatizei a necessidade de retirarmos a mensagem, para que ela fosse objeto de 
exame no ano seguinte, quando, de resto, novos governadores teriam sido eleitos 
e, automaticamente, novos secretários de Educação tomariam posse. Assim foi 
feito. Enquanto esperávamos pelo ano seguinte, o projeto foi enviado a todos os 
Conselhos de Educação Estaduais, com solicitação de seus parecer. Na 
Universidade de Brasília, graças a iniciativa da professora Eurides Brito, 
integrante do grupo de trabalho que preparara o projeto, a Faculdade de Educação 
se transformou em cobaia da sua aplicação. Em 1971, o Conselho Federal de 
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Educação realizou, em Brasília, um encontro de representantes de todos os 
Conselhos estaduais, debatendo longamente o projeto, até chegarmos a saturação, 
já que não havia proposta ou crítica que não houvesse sido analisada. 
(PASSARINHO, 1996, p.399) 

 

O Conselho de Educação no Ceará conduziu as discussões no sentido de apenas 

de trabalhar as sugestões para as futuras resoluções89 que regulamentariam a reforma 

educacional de 1971 no Ceará. Apesar de terem sido indicadas no discurso de Jarbas 

Passarinho, como tendo sido elaboradas por uma ampla analise dos diversos Conselhos 

Estaduais.  

 

O contexto histórico cearense, via de regra, não divergia da realidade verificada 

no Brasil. O Governo do estado, à época das discussões da Reforma e sua implementação 

era conduzido pelo Coronel César Cals de Oliveira Filho, tido como mais um 

tecnoburocrata do que uma liderança política efetiva. Fatores como, sua reputação na área 

técnica em assuntos energéticos90, além de ser bem relacionado com o então general João 

Batista Figueiredo, chefe do SNI91, acabaram por conduzi-lo ao governo do Estado (1971-

1975). Com pouca militância política atestada pela adesão a ARENA, apenas em 1971, 

(PARENTE, 2000, p.126), César Cals governou com ampla participação de políticos 

ligados a Recife como atesta Parente (2000, p.126): “O primeiro secretariado de César Cals, 

que formava seu grupo político, era constituído predominantemente de pernambucanos, 

dadas as suas ligações estreitas com aquele estado”.  Para as secretarias de educação, 

prevaleceu sua relação com os miltares92. O governo do Coronel César Cals não diferia no 

                                                 
89 “Fixação, em outubro de 1972, por parte do Conselho Estadual de Educação, das “ Diretrizes e Bases para o 
ensino de 1º e 2º graus.” (ANUÁRIO DO CEARÁ - O CEARÁ NOS ANOS -70). 
90 “Pertencia por parte materna à tradicional família dos Diogos (industriais nas décadas de 20-30) era filho de 
um ex-prefeito de Fortaleza (César Cals de Oliveira), sem muita expressividade. O coronel Ser um tecnocrata 
e homem de confiança do sistema. A credenciá-lo, apenas sua “competência” técnica em assuntos energéticos, 
demonstrada na direção dos serviços de luz e força de Fortaleza ns anos 50 e na presidência da companhia 
hidroelétrica de Boa Esperança (Bahia), no final da década de 1960”. (FARIAS, 2004, p.436). 
91 Serviço Nacional de Informações (grifo meu) 
92 “Tenente-Coronel professor Paulo Ayrton Araújo. Empossado a 15.03.1971. Leciona no Colégio Militar de 
Fortaleza, possui cursos de Engenharia e é bacharel em Matemática. Coronel Murilo Walderk Menezes Serpa. 
Posse 16.03.75. Era na oportunidade, Chefe de gabinete do Secretário Paulo Ayton, sendo então escolhido 
pelo então governador, quando da exoneração, a pedido, do mesmo. Oficial do Exército, formado em Ciências 
e Letras, lecionou no Colégio Militar de Fortaleza e no Instituto Christus. (O CEARÁ NOS ANOS -70-
ANUÁRIO DO CEARÁ). 
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plano das ações93 o que era realizado em termos de repressão aos diversos movimentos de 

contestação ao regime militar, que ocorriam no Brasil. 

 

 Apesar da constante vigilância por parte dos militares, os articulistas ousavam 

analisar as ações governamentais locais e nacionais no campo educacional. Antes das 

críticas, eram mantidos os cuidados necessários, para isso o tom era aliviado com o caráter 

sugestivo, buscando, em alguns momentos, a linguagem até certo ponto conciliatória com 

as ações do governo, onde reconheciam a prioridade que a educação deveria ter, 

disponibilizando todos os esforços, inclusive pessoais do próprio presidente, no sentido de 

colocá-la em destaque na atuação do regime nessa área, não descuidando da dotação 

orçamentária, sempre vista como prioritária.  

 
                                             O ENSINO MÉDIO NO CEARÁ 

PERSPECTIVAS- O presidente da República referindo-se à educação disse: 
“Nunca, em nossa História, tanto se investiu em educação, e tanto se fez em 
dignificação dos professores, em construção de escolas,  em mudança de ciclos e 
programas e em observação de novas tecnologias educacionais. Também muito 
me atenta a colheita, no campo da educação de massa, em que o MOBRAL, 
conseguiu alfabetizar 560 mil brasileiros, de 14 a 25 anos, inicialmente nas áreas 
urbanas e apenas em seis meses de trabalho, que, em outras fases, se estenderá as 
áreas rurais e a outras faixas etárias. Já dissera o senhor presidente da República, 
que a educação compõe uma área prioritária, até em termos de integração social, 
e que, pela primeira vez, uma reforma do ensino será implantada por pessoas que 
estão conscientes dela e que a atendam. Pelo que se esclarece, notamos que há 
perspectivas em relação ao trabalho educacional. O professor terá vez e as 
comunidades escolares sofrerão o reflexo do interesse dispertado pelo senhor 
Presidente da República que, naturalmente motivará situações de trabalho escolar 
condizentes com os novos preceitos normativos da sistemática educacional 
moderna. Sabemos que há projetos de Universidades no Brasil que se compõem 
em itens nos quais constam determinações do maior interesse do professor. “ A 
Universidade de Brasília pretende construir uma vila universitária, numa área 
próxima ao campus com 105 casas para professores, que deverão estar concluídas 
dentro de um ano”. Naturalmente que a universidade acima referida já se encontra 
em condições de as casas construir para os mestres, conseqüentemente já existe o 
dinheiro, razão porque o reflexo na capital da República já é uma realidade. Os 
dirigentes da Educação naquela faixa já se condicionam ao pensamento do 
Presidente da República. Sabemos que a educação não deveria ficar sem a devida 
prioridade, a qual neste Governo terá o ensejo de se compor no sentido de melhor 
dinâmica educacional. No Ceará ainda não estamos sentindo o reflexo exato 
pensamento do Sr. Presidente da República. Os dinheiros não estão, ainda de 

                                                 
93 “O governo de César Cals caracterizou-se ainda profundo autoritarismo, reproduzido-se o que se passava 
no resto do país: prisão, torturas e mortes de militantes esquerdistas. Cria-se  em 1971 o Serviço Estadual de 
Informações (SEI) para não só ajudar no combate à “subversão”, mas para também colher informações sobre 
os adversários políticos do governador.” (FARIAS, 2004, p. 437).   
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motivar maior confiança. Os empreendimentos não estão, conseqüentemente, tão 
ajustados ao condicionamento material, por conseguinte, psicologicamente, 
também não. Sentimos por ser o estado muito pobre, que aqui não é tão fácil o 
trabalho escolar, como deve ser mas notamos que, também, não é todo impossível 
conseguí-lo. Depende muito do pessoal que desse setor cuida. Quando os 
dirigentes, ou os técnicos são de inteligência e de preparo dão o chefe a saída para 
a solução do problema. Pena quando assim não o são. Uma convicção o Senhor 
Secretário de Educação, está procurando soluções para os problemas. Entraves 
que independem de sua vontade temos certeza, mas confiamos que o professor no 
Ceará terá, ainda nesta gestão, de trabalhar tranqüilamente e sem atrasos em seus 
salários.Tenho confiança que a fé não será infrutífera.  Continuaremos educando 
a juventude e o professor será não muito distante, condicionado, ao trabalho 
educacional. (JORNAL UNITÁRIO-08-08-1971). 

 

O clima de euforia do então ministro da educação pôde ser facilmente contestado 

com a analise da realidade educacional cearense. A reforma aludida tem nos professores um 

dos elementos para o sucesso desejado pelos reformadores. No Ceará a utilização de 

professores contratados, contrastava com a panacéia pretendida pela ditadura, sem contar 

com a manutenção mínima de condições de trabalho, por isso forma o atraso de salários 

deveria ser encarado como avanço ou retrocesso no quadro caótico que está sendo 

discutido?. Efetivar reformas sem que se criem condições para o exercício efetivo de 

determinadas funções não estava pautada nos discursos oficias, era uma brecha que a 

História se vale para constatar a ineficácia do controle sobre as consciências. 

 
PROFESSOR CONTRATADO NÃO RECEBE DESDE ABRIL 
Os professores contratados dos colégios estaduais estão reclamando uma 
definição de situação, ao mesmo tempo que cobram vencimentos atrasados, de 
abril a agosto do corrente ano. Afirmam os mestres que são pagos à conta do 
antigo Plano Nacional de Educação, que percebem um salário-aula de apenas 4 
cruzeiros, muito baixo dos níveis pagos pelos estabelecimentos particulares, além 
de não usufruir do 13º salário, e de outras vantagens dos suas colegas da rede 
privada. Esclarecem que desde 1967, não recebem qualquer melhoria e se 
defrontam com os maiores problemas. A associação dos Professores 
Lincenciados do Estado do Ceará e a Associação Oficial dos Professores do 
Estado estão apoiando o movimento encetado por aqueles professores, 
interessadas as duas entidades em conseguir do Governador César Cals uma 
solução para o caso. (JORNAL UNITÁRIO-18-08-1971) 
 

A realidade no interior, no retrato traçado por Hilton Oliveira, presidente do 

sindicato dos Jornalistas profissionais do Ceará, deveria estar integrada ao resto do Estado 

em condições materiais e humanas, no entanto há evidências de que passava por situação de 

dificuldade. As mudanças sugeridas nacionalmente deveriam proporcionar as condições 

para adequar a realidade do interior do Brasil às demais capitais em virtude da importância 
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e abrangência da proposta, seguindo os passos das modificações sugeridas para adaptar de 

imediato os estabelecimentos educacionais para a revolução na educação, isto, no entanto, 

não condiz com o que é encontrado. 

 
A ESCOLA SEM ASCENSÃO 
Em Aiuaba, no interior cearense, os programas educacionais são executados 
precariamente. Os estabelecimentos de ensino, atualmente, só mantém cursos ao 
nível, no máximo, do terceiro ano primário, assim determinando que muito sejam 
os jovens, sem oportunidade de concluir, a primeira parte de seus estudos 
preparatórios à primeira série ginasial, a denuncia é do Sr. Luiz Cruz, Diretor da 
Biblioteca Circulante, que esteve ali recentemente, impressionado com a falta de 
condições para atendimento aos escolares. Apurou que as mestras que ensinavam 
nos 4º e 5º anos solicitaram transferência para outras cidades ou recorreram 
aposentadoria, o que gerou o problema agora observado. Funcionam no 
município 54 pequenas escolas e a fase mais intensa é de iniciação, igualmente 
sendo cumprida a programação com as maiores dificuldades. No grupo principal 
os obstáculos a remover são múltiplos de uma população de aproximadamente de 
15 mil habitantes fica carente de maior ajuda no setor aguardando que o 
Governador César Cals, através da Secretária de Educação forneça prefeitura os 
meios indispensáveis para que a política seja inteiramente reformulada.  
(JORNAL UNITÁRIO-24-08-1971) 
 

O quadro da educação cearense era crítico. As condições materiais, humanas e de 

trabalho eram precárias, tanto na capital como no interior, denunciando as inúmeras 

limitações estruturais, históricas do Estado do Ceará. Setores da imprensa, em alguns 

momentos, tinham uma relação dúbia94 com o governo, quando da abordagem destes temas. 

As críticas eram encontradas nos diversos jornais, mas em alguns momentos a eficácia da 

ação governamental também era atestada, apenas, pela eventual presença de autoridades 

públicas nos estabelecimentos educacionais. Sempre seguidos de festividade, boa acolhida 

e patriotismo. No entanto questões mais crucias e necessárias para o funcionamento das 

escolas, prestes a  adaptar-se as novas determinações, em alguns momentos não chegava a 

ser divulgados, não emergiam na imprensa local com freqüência devida em função da 

importância do tema, além das críticas nela contidas, ou eventuais denúncias, nem tão 

pouco eram divulgadas pelos articulistas de jornais que lidavam com temas educacionais. 

Isso reforça a tese de que qualquer tema que porventura chegasse a comprometer os 

governos militares teria censura previa.  
 
 

                                                 
94 Cito a personalidade do articulista Professor  Sobreira do Jornal Unitário.(grifo meu) 
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O ENSINO MÉDIO NO CEARÁ 
COMUNIDADES ESCOLARES E AUTORIDADES- Hoje, principalmente, é de 
ser compreendido que a escola não pode existir distanciada das autoridades, 
mormente as autoridades educacionais e o governo. Está procedendo muito certo 
o Governo do Estado um programa de visitas aos colégios oficiais e conhecendo 
parte por parte, sempre fazendo depois do hasteamento da bandeira nacional, com 
a presença de todos da comunidade escolar, e concluindo a visita num encontro 
com os mestres de cada estabelecimento educacional, ensejo que se dar sempre o 
diálogo entre o chefe e os professores da Casa. Nestas visitas o governador 
encontra-se, dentre outras autoridades, sempre acompanhado do Sr. Secretário de 
Educação e o Diretor do Segundo grau. Assim é que deve ser a autoridade indo 
ao colégio e não se pretendido levar o Estabelecimento Escolar à autoridade 
escolar através de meios indiretos. O senhor Governador Cel. César Cals de 
Oliveira, já visitou o “Liceu do Ceará”, Monsehor Élio Campos, e Justiniano de 
Serpa, este mais para um gradecimento e outras explicações de deferência por ter 
havido em 25/6, uma das mais belas festas de comunidades escolares, 
considerando aqui e em outros meios anteriores. E concluir após uma lista grande 
de autoridades (grifo meu). Aquela festa ensejouse em verificarmos quão bela 
estava sendo o trabalho de aprendizagem em cada uma das atividades 
educacionais do Colégio – as alunas ajustando tarefa e os professores 
condicionando-se ao trabalho de educação escolar e, porque o estabelecimento de 
ensino, deve ser conhecido pela comunidade, naquilo que há de positivo e 
expressivo, de ser capaz e, também, as suas deficiências.(JORNAL UNITÁRIO-
4-07-1971).  

 

A precariedade da estrutura de ensino local, não se restringindo à capital, era algo 

que atingia os municípios e todo o Estado. Essa realidade comprometeria seriamente as 

reformas aludidas, principalmente no plano estrutural em função da ênfase ao ensino 

profissionalizante. Os problemas e as deficiências eram atestados tanto por secretários 

como pela própria Assembléia Legislativa Local.  

 
O deputado Chagas Vasconselos Levantou ontem no legislativo uma questão que 
teve oportunidade, disse o líder da bancada oposicionista ter sido procurado por 
vários professores todos eles preocupados com a situação que ficariam já que 
desaparecerá a verba do Plano Nacional de Educação que se destinava ao 
pagamento dos mestres. A palavra do deputado Chagas Vasconselos foi ouvida 
com muita atenção pelos seus pares e também da galeria os professores 
acompanharam em espectativa a fala do líder do MDB. (JORNALISTA 
EDILMAR NORÕES apud JORNAL TRIBUNA DO CEARÁ-20-08-1971) 

 

 Em abril de 1971, no momento em que a reforma educacional encontrava-se em 

elaboração, propondo o que seria a grande revolução na educação brasileira, o Ceará se via 

envolvido numa grande dificuldade no tocante ao ensino primário e médio. O Governo do 
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Estado em uma atitude administrativa, reportada pelo Jornal Tribuna do Ceará94, transfere a 

responsabilidade do ensino primário para os municípios, cabendo ao Estado a 

responsabilidade pelo ensino de 2º grau nos grupos escolares localizados nas comarcas, 

portanto nas sedes, exclusivamente. Em visita a diversas localidades no interior, a 

constatação da gravidade do problema mostrava que era necessário a realização, não só 

uma revolução na educação, mas várias, em curto espaço de tempo. 

 
O ESTADO VAI TRANSFERIR O ENSINO PRIMÁRIO PARA OS 
MUNICIPIOS DIZ CÉSAR. 
Garante sua recente visita nos municípios de Camocim e Tauá, O Governador 
César Cals afirmou ser indicação de seu governo transferência para os municípios 
a responsabilidade do ensino primário, deixando com o Estado o ensino médio e 
o governo federal ficaria com responsabilidade pelo ensino nível superior. 
Acompanhado do Secretário, Paulo Ayrton, da Educação, César Cals afirmou, 
ainda, que os municípios deverão atuar de maneira mais direta na zona rural, 
ficando o Estado com os grupos escolares localizados nas sedes das respectivas 
comunas.  

ESQUEMA 
O Governador afirmou, ainda, que os municípios não entrarão na faixa do ensino 
médio, sem ter resolvido antes os problemas do ensino primário. As escolas 
localizadas na sedes das comunas ficarão sobre responsabilidade da Secretária da 
Educação, através do Departamento do Primeiro Grau, até que os municípios 
tenham condições de orientar sozinhos, sua política educacional. 

VISITOU 
O Secretário Paulo Airton que acompanhava a comitiva governamental visitou no 
fim de semana os municípios de Camocim e Chaval, percorreu em ambas as 
cidades todas as unidades de ensino que fossem da rede oficial quer da rede 
particular. O titular da Educação concluiu que existe muito por fazer e que são 
grandes as deficiências naquele setor. (JORNAL TRIBUNA DO CEARÁ-27-04-
1971). 
 

As dificuldades atingiam, também, o setor privado, naquele instante envolvido 

numa crise na evasão escolar. Para os padrões da época, 50 mil vagas ociosas era um 

número considerável, em relação aos matriculados95 no 1º grau e 2º grau nas redes pública 

e particular, tomando-se como referência o ano de 1971, ano da implementação da reforma 

educacional. As causas estavam sendo analisadas na discussão, através dos jornais, a 

evidência da impotência da estrutura pública no comprometimento com o fornecimento de 

um ensino de qualidade, minimamente compatível com os anseios da população, as bolsas 

                                                 
94 “Fundado pela iniciativa empresarial de José Afonso Sancho, com apoio das classes produtoras do Ceará, 
em 14 de setembro de 1957. A linha editorial da Tribuna do Ceará está voltada basicamente para a defesa de 
temas de ordem econômica.” (BIBLIOTECA MENEZES PIMENTEL) (grifo meu) 
95 “Matriculados em 1971 (ano da reforma) no ensino particular e público: 29.897 alunos, no 2ºgrau e 563.825 
no 1ºgrau. (CEARÁ NOS ANOS-70 – ANUÁRIO O CEARÁ) (grifo meu). 
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de estudo96 utilizadas na iniciativa privada denunciavam a incapacidade, inclusive física e 

material do poder público de atender as demandas. Além disso a pressão exercida por 

entidades ligadas as escolas particulares, nem sempre atendido, era imenso. O governo 

dessa forma deveria assumir o ônus pela falta de condições da rede particular de manter 

esses alunos na escola, ao que tudo indica ainda sendo estudado. 

 
RADIOSCOPIA DO ENSINO PRIVADO ALVO DO SINDICATO DA 
CLASSE 
Em pesquisa que demonstra o percentual que demonstra a evasão dos alunos nos 
Colégios Particulares e a situação e nível econômico e cultural do ensino 
particular está sendo realizada em nosso Estado pela Federação Nacional do 
Estabelecimentos Particulares, através do Sindicato da Classe no Ceará.  
 

50 MIL VAGAS OCIOSAS 
( Departamento de Pesquisa)  

A evasão na escola particular tem outra faceta: aumenta sua ociosidade, em 
conseqüência os custos são bem mais elevados. O Sindicato dos 
Estabelecimentos de Ensino Particular do Ceará, ainda a o tempo presidido pelo 
professor Aloísio Barros Leal, enviou para apreciação, relatório determinando o 
número de vagas ociosas, na esperança de ver firmado um convênio com o 
governo dos respectivos Estados. A pretensão dos proprietários dos colégios não 
foi concretizada – e nos últimos dois Congressos realizados em Recife e 
Salvador, respectivamente, chegou-se a se afirmar que a escola particular está em 
franca decadência. Somente aqui no Ceará, segundo os dados do próprio 
sindicato, existem mais de 50 mil vagas ociosas, que poderiam ser absolvidas 
pelo governo estadual, importante para enfrentar através da rede oficial a 
escolarização no Estado, o que sem dúvida provocaria também o fim das famosas 
bolsas de estudo. A idéia do professor Aloísio B. Leal ficou em “banho Maria” e 
agora de maneira discreta volta à tona com outro enfoque: os diretores procuram 
saber quais as causas da evasão, que no fim, serve para determinar também, a 
ociosidade existente na rede particular. (JORNAL TRIBUNA DO CEARÁ-16-
04-1971). 
 

As condições precárias da estrutura educacional levantadas pela imprensa 

cearense, no momento de implementação da reforma de 1971, deixam claras não só a 

relevância do tema, mas a possibilidade dele ser discutido nos mais diversos instrumentos 

de informação utilizados pela sociedade da época. Dessa forma, as evidências de mais 

contradições do discurso governista eram atestadas também nos veículos de comunicação, 

além do Congresso Nacional, palco de boa parte dessas discussões. 

Nunca posso assegurar um projeto foi tão debatido pela sociedade antes de 
transformar-se mensagem ao Congresso Nacional. Queríamos, entre outros 

                                                 
96 Não foram encontrados dados a esse respeito. (grifo meu) 
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objetivos nobres, que o aluno, ao término do segundo grau, tivesse uma profissão, 
para que o ensino fosse meramente propedêutico para a universidade, pois 
achávamos que isso já daria naturalmente, já que mais de 75% dos estudantes do 
2o grau se profissionalizavam: nas Escolas Normais, nas Escolas Técnicas 
Federais, nos Colégios Industriais, Agrícolas e Comerciais. (PASSARINHO, 
1996, p.400). 

A concepção de inovação que cercava o evento, assumida também, pela proposta 

de reestruturação educacional tem no discurso de Jarbas Passarinho a idéia de 

extraordinário avanço, sendo assegurado que os artigos nela existentes alterariam essa 

realidade nacional: 
 

Ainda assim, o projeto, transformado na lei nº 5692, sancionada em setembro de 
1971, foi – e continua sendo – extraordinário avanço na educação. Dificilmente 
votar-se-á (apesar das tentativas nesse sentido) ao ensino blábláblá, ao “1º 
cemitério” do exame de admissão ao ginásio e a uma taxa de escolarização menor 
de oito anos. Um quarto de século depois, é claro que deve haver atualização, 
modificação para melhor, mas não retrocesso. (PASSARINHO, 1996, p. 400).   

 

Em entrevista cedida à Revista Problemas Brasileiros (1972, p 16-17), Jarbas 

Passarinho faz alusão à reforma, passando esta a ser defendida em outros fóruns de 

discussão da sociedade. Nela existe uma preocupação em alardear as conquistas na área, 

para isso a reforma de 1971 é citada em vários aspectos que possuem uma estreita relação 

com as analises que aqui são realizadas. As transformações, como são expostos, seguem no 

documento o mesmo tom de afirmação: “Mais do que uma reforma de estrutura, a 

implantação da Lei nº 5692/71 implica uma total reformulação curricular e metodológica”. 

Para que estas metodologias97 fossem aplicadas seriam necessários, constatada a 

ineficiência no Ceará, investimentos não só na parte física e material, mas na parte de 

capacitação. 

 

A reforma propunha que as escolas de 2º grau teriam um núcleo comum 

obrigatório e uma parte flexível o que chamou de “diversificada” que “atenderia, conforme 

as necessidades e possibilidades concretas, às peculiaridades locais, aos planos dos 

estabelecimentos e às diferenças individuais dos alunos”. Na parte que trata do 

                                                 
97 Metódo no sentido de ordenação das ações educacionais, técnicas modernas (grifo meu).  
 



 103

“ajustamento”, que traça considerações, onde reconhece as falhas, sobre como essas 

modificações seriam implementadas, ele adverte:  

 
As carências cristalizadas, os atrasos sedimentados, não se resolverão como um 
passe de mágica, porque sua plena aplicação de recursos, de reforma de estrutura, 
de renovação de métodos, de mudança de mentalidade e de reformulação de 
metodologia. É útil que se apontem falhas existentes, que se enumerem as 
dificuldades, mas é frívolo imaginar que tão grande reconstrução do sistema 
educacional brasileiro – a começar pela extensão dos alicerces democráticos de 
uma obrigatoriedade e gratuidade de oito anos (quando nem sequer havíamos 
cumprido a de quatro) até a radical transformação estrutural, representada por 
integração vertical de graus e horizontal de ramos – possa efetivar-se a curto 
prazo ou sem dificuldades e tropeços.” (PASSARINHO, 1972, p.17).  
 

Na relação com o ensino privado, era de conhecimento do governo, ainda em 

1972, das dificuldades sentidas por essas entidades. A falta de condições para serem 

mantidas não era na concepção de Passarinho culpa do governo: “não vejo em que isso 

possa ser debitado ao poder público”. Salientava que: “Embora não seja propósito do 

Governo, em qualquer plano, manter concorrência, que seria descabida, com a iniciativa 

privada, a ele cabe, inquestionavelmente, traçar as diretrizes e bases para a educação 

nacional”.  
 

No que diz respeito  ao preparo e à formação dos professores, apontado como um 

dos elementos que agravava ainda mais o quadro caótico da educação cearense,  Jarbas 

Passarinho trata essa questão, como um fator a ser solucionado de forma gradual. No 

entanto, analisando os números fornecidos para a realidade nacional, é questionável se o 

número de docentes preparados anualmente atenderia a demanda de alunos para os diversos 

níveis de escolaridade no Brasil. No Ceará, como exemplo, existiam 4.262 docentes, 483 

técnicos e 1.084 funcionários98. Excluíndo a realidade nacional, seriam necessários vários 

anos até que o preparo fosse suficientemente adequado preparar todos os professores. 
 
Preconizava ainda a preocupação com a formação de professores para atender as 
questões pertinentes as reformas em andamento, afirmou: “ o MEC vem agindo 
nas áreas de atualização e treinamento de recursos humanos, através do Programa 
de Expansão e Melhoria do Ensino (PREMEN) e do Centro Nacional de 
Aperfeiçoamento de Pessoal para formação de Profissionais (CENAFOR). Este 
órgão em fins de 1970, quando do início de suas atividades, atendeu 305 
participantes de cursos, seminários e treinamento. Em 1971, entre Cursos de 

                                                 
98 (O CEARÁ NOS ANOS-70-ANUÁRIO DO CEARÁ) 
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Formação, Aperfeiçoamento, especialização e outros, teve um total de 3.60 
participantes. A previsão no período 72/74 é a seguinte: 

Ano 72 73 74 total 
Docentes 8500 9500 10000 28000 

  

A política salarial que em vários momentos desse trabalho é apontada com um dos 

impedimentos para o bom funcionamento das medidas na área educacional já era conhecida 

pelo governo federal. Apesar de ser uma área de domínio dos setores econômicos, as 

melhorias salariais deveriam vir de forma conjunta, para um projeto tido como 

revolucionário não deveria deixar de ampliar as condições financeiras do professorado, que 

estaria conduzindo boa parte das mudanças sugeridas. As iniciativas no sentido de 

solucionar essa questão chegavam de forma paliativa, além de serem sugeridas mais 

comissões para a compreensão e entendimento do que a realidade já denunciava, os baixos 

salários dos professores. Os encaminhamentos são compartilhados com os Estados, adiando 

ainda mais a solução, que não se efetivava, o novo modelo a ser adotado era 

constantemente citado nos discursos, mais implantado a partir de velhas estruturas 

destruídas pelo descaso, não merecendo dos governantes, incluindo os militares, a atenção 

devida. 

 
Entretanto, sensível a esta realidade99, o MEC tomou a iniciativa de, através de 
estudos realizados por um grupo de trabalho, propor o estabelecimento do 
Estatuto do Magistério, cujo o decreto de instituição acaba de ser assinado pelo 
Excelentíssimo senhor Presidente da República. O referido estatuto visa, em 
linhas gerais, a prover uma legislação específica à profissão do Magistério, 
possibilitando condições de aperfeiçoamento e de melhoria salarial aos 
profissionais dessa área. Não se pode ignorar que os sistemas estaduais de ensino 
já se encontram despertados para sua situação educacional, uma vez que 
elaboram um Plano de Implantação da lei, a partir de um diagnóstico das 
condições locais. È de se reconhecer que os olhos já foram abertos para a 
realidade educacional no Brasil, não descuidando o Poder Público das obrigações 
que lhe são impostas pelo novo Brasil, que descuidou construir. (PASSARINHO, 
1972, p.17). 

 

Finalmente a mensagem chega ao Congresso Nacional em junho de 1971 e 

começa o tramite dentro dessa casa legislativa. A sessão que deveria apreciar a matéria e 

convocar a comissão mista, para que os trabalhos no Congresso fossem encaminhados, 

durou pouco tempo segundo Saviani (1999, p.111), 25 minutos, denotando que as 

                                                 
99 Referindo-se a política salarial (grifo meu) 
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condições do Congresso para análise e discussão dos temas relevantes e de interesse social, 

estavam seriamente comprometidos. A Comissão Mista foi formada por 11 senadores e 11 

deputados, sendo 18 da ARENA (Aliança Renovadora nacional) e 4 do MDB(Movimento 

Democrático Brasileiro) (FAZENDA, 1985, p.93), tendo como relator o Deputado Aderbal 

Jurema (PASSARINHO, 1996, P.400) da ARENA de Pernambuco.   

 

A casa legislativa amargava pesadas derrotas na sua função precípua de defender 

os interesses nacionais, além de ser uma das mais importantes criações das democracias 

ocidentais. Em 1966, segundo Carvalho (2003, p.165) o regime militar estabelece o 

bipartidarismo, a ARENA defendia os interesses do governo, sempre majoritário, tendo na 

sua oposição o MDB, possibilitando à ditadura mais um mecanismo de legitimação, já que 

permitia ao regime reconhecer a existência de alguma forma de oposição. O MDB era um 

partido posicionado no quadro político complexo em função das inúmeras cassações 

realizadas em seus quadros. A ARENA como partido governista, defendia, os interesse dos 

governos militares, apresentando em suas propostas uma postura contraditória em relação 

aos direitos políticos vigentes no Brasil nesse momento: “considera objetivo fundamental a 

implementação da democracia representativa como regime político que se traduz pela 

vigência plena dos direitos públicos subjetivos civis, políticas e fundamentais da pessoa 

humana”.(CHACON, 1998, p.517). A indicação de que prevaleciam os interesses 

autoritários dos militares através do partido político instalado no Congresso são atestadas 

por Ivani Fazenda (1985, p.94): “nenhuma discussão - das poucas feitas - foi contraria à 

Lei. Nenhum dos itens antes questionados: ensino público, ensino privado, centralização , 

descentralização , ocorreu. Parece ser uma Lei que expressava o anseio de todos”. 

 

Dermeval Savianni (1999, p.110-115) afirma que os tramites do projeto de lei 

dentro do legislativo federal encontrava-se impossibilitado de qualquer iniciativa a uma 

ampla discussão em torno do tema. No entanto, algumas questões merecem destaque no 

que se refere a essa passagem da reforma pelo Congresso Nacional, ajudando a 

contextualizar esses momentos que vão anteceder a vigência da lei. Foram 357 emendas 

(FAZENDA, 1985, p.98) feitas ao projeto original, destas a ARENA fica com a maior parte 

das modificações cabendo ao senador José Lindoso 50 emendas e ao deputado do mesmo 
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partido político, Flexa Ribeiro, (idem, ibidem) 26 emendas, por sinal um dos colaboradores 

dos IPES (idem. Ibidem), co-autor de “A Educação que nos Convém” citado neste trabalho, 

além do deputado Bezerra de Mello100 de São Paulo, com 20 emendas. O volume de 

emendas não ajudam a legitimar as decisões tomadas, em grande parte pelo partido do 

governo, a democracia nesse caso continuava seriamente ameaçada. 

 

Em 11 de agosto – dia do estudante - de 1971, a Lei 5692/71 é promulgada 

estabelecendo no seu primeiro artigo: 

 
Art.1o _ O ensino de primeiro e segundo graus tem por objetivo geral 
proporcionar ao educando a formação necessária ao desenvolvimento de suas 
potencialidades como elemento de auto-realização, qualificação para o trabalho e 
preparo para o exercício consciente da cidadania. 

 

No Ceará101, as primeiras notícias da assinatura do documento são verificadas nos 

jornais locais a partir do dia 13 de agosto de 1971, sendo abordada na própria notícia as 

questões centrais da lei, informações até certo ponto técnicas, com o mesmo teor constatado 

em outros jornais, sem que tenham sido feitos qualquer comentário ou juízo de valor em 

torno da questão, como sugere uma reportagem publicada no Jornal O Povo. 

 
SANCIONADA A REFORMA 
BRASÍLIA, 13 – A lei da reforma do ensino sancionada ontem pela Presidência 
da República, define a nova metodologia da Educação, com a concentração das 
pequenas escolas em unidades mais amplas, o entrosamento das escolas entre si 
ou com outras e a instituição de centros interescolares, que reunião serviços e 
disciplinas ou áreas de estudos comuns a vários estabelecimentos. A reforma 
diminuiu o ensino de primeiro grau, que fundirá os antigos primário e ginasial em 
um ciclo comum de oito anos, com a fase de formação da criança e do pré-
adolescente com educação geral nas séries iniciais e predominantemente nas 
séries finais. No ensino de segundo grau para formação integral do adolescente, 
será predominante a parte de formação especial que habilite o estudante para a 
atividade profissional. Só excepcionalmente o ensino de segundo grau se 
aprofundará em alguma área de estudos gerais a formação profissional dos alunos 
pode ser feita em regime de cooperação com as empresas.  
ESTRUTURA 
Os currículos terão duas partes distintas: o núcleo comum de matérias 
obrigatórias, a ser fixado pelo Conselho Federal de Educação, e a parte 
diversificada, a cargo dos conselhos estaduais. As escolas poderão incluir, com 

                                                 
100 “O Deputado Bezerra de Mello é o ex-padre Mello, destacado dono de cadeia de escolas superiores” 
(FAZENDA, 1985, p.99). 
101 No dia 24 de agosto de 1971 é publicada em página inteira a integra da lei no jornal O Povo. (grifo meu). 
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aprovação do Conselho Estadual de Educação, estudos não incluídos nas relações 
oficiais. Em ambos os níveis o Português será estudado com maior relevo, “como 
instrumento de comunicação e como expressão da cultura brasileira”. No ensino 
de segundo grau o Conselho fixará, além do núcleo comum, o mínimo a sr 
exigido em cada habilitação profissional ou conjunto de habilitações relacionadas 
entre si. As escolas podem instituir cursos de formação profissional não 
relacionados, desde que aprovados pelo Conselho.  
ENSINO NOS TERRITÓRIOS 
Recursos superiores a cinco milhões de cruzeiros, forma destinados pelo Ministro 
Jarbas Passarinho, da Educação, à implantação de um programa conjunto de 
expansão do ensino primário e médio em Fernando de Noronha, Amapá, 
Rondônia e Roraima. O Auxílio beneficiará 57 mil 470 estudantes das escolas 
primárias e secundárias dos territórios Federais. (JORNAL O POVO-13-08-
1971). 

 

A imprensa como centro de convergência das opiniões da sociedade em torno dos 

mais diversos temas, de grande relevância e interesse, não apresentava indicações de 

discordância em relação às principais medidas adotadas pela reforma educacional, ou 

mesmo análise de seus artigos. O que se percebe nos jornais locais é um clima de 

mobilização e euforia patriótica, sem que para isso sejam divulgadas, estranhamente, a 

origem dos diversos setores da sociedade civil102 organizada, além da evidência, de que a 

reforma sofreria ainda mais influência da estrutura burocrática governamental. Percebia-se 

um debate hierarquizado sempre realizados com os diretores das escolas, além dos 

organismos públicos administrativos relacionados à área, ali sim o clima deveria ser de 

euforia. 
 

REFORMA ESCOLAR MOBILIZA ESTADO. 
O Plano Estadual de Educação vem sendo debatido por todas as diretoras dos 
grupos escolares e escolas reunidas de Fortaleza, como passo inicial para os 
trabalhos que serão realizados com o objetivando implantar, em nosso Estado, a 
reforma do ensino preconizado pelo Governo da União. Anteriormente a 
Secretaria de Educação havia realizado em seminário para os chefes dos seus 
departamentos e órgãos de assessoria, quando a reforma foi analisada em todos 
seus ângulos. Esse trabalho faz parte da programação que visa divulgar o 
planejamento setorial do governo na área de educação, todo ele elaborado dentro 
das diretrizes fixadas pelo governo federal. (JORNAL O POVO-17-08-1971). 

 

A hierarquização das ações governamentais fica evidente na descrição dos grupos 

envolvidos com a implementação da reforma no Ceará. Há evidências atestadas pelo jornal 

O Povo transcritas acima, quando faz menção aos diretores de escolas e escolas reunidas de 

                                                 
102 Entidades estudantis, sindicato dos professores das diversas redes, pública e privada, representantes da 
Assembléia Legislativa, associação de pais, além de outros. (grifo meu) 
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Fortaleza, de que a questão ficou circunscrita às esferas públicas e particulares, estando as 

decisões centradas nessas elites dirigentes, estranhamente o jornal não faz menção de seus 

representantes ou onde essas reuniões eram realizadas.  O Estado dessa forma tenta efetivar 

seu projeto de hegemonia, exercendo o controle sobre todos os segmentos envolvidos com 

educação, incluindo as entidades representativas das escolas particulares. O consenso ia se 

concretizando sem que para isso ocorressem registros de posições contrárias na imprensa 

local, ousando discordar do que ali já estava sendo imposto.     
 

Tornava-se bastante mais claro para mim que a ideologia não é algo que flutue 
livremente. Ela está na realidade, vinculada ao estado, antes de tudo. Isto é, a 
hegemonia não é um fato social já acabado, mais um processo no qual os grupos 
e classes dominantes buscam obter consenso ativo daqueles sobre os quais 
exercem o domínio. Como parte do estado, a educação, portanto, deve ser vista 
como um elemento importante na tentativa de criar um consenso ativo. (APPLE, 
2002, p.43). 

 

O próprio membro do Conselho Estadual de Educação, órgão local responsável 

pela condução das reformas no Ceará, contempla essa hipótese que foi levantada, trazendo 

a visão de que a reforma foi um tanto quanto precipitada: 

  
Agora, o modo como foi feito é que eu acho que foi um tanto precipitado.  Não 
digo contradição, eu falo em precipitação. Porque que tem que ver é o momento, 
hoje nós julgamos uma coisa, mas em 1964 foi outra, foi outra né? E houve 
aquela mudança grande, o exército teve que assumir a direção do país, fechou o 
congresso, fechou tudo. E eles só passaram a mandar né, a só mandar. 
(JORGELITO CALS DE OLIVEIRA). 
 

A euforia divulgada pela imprensa estava mais presente na concepção de 

jornalistas ligados exclusivamente a esse tema, como Hilton Oliveira, do que propriamente 

nos diversos meios que a sociedade disponibiliza para debater suas questões. Tentava-se 

criar naquele momento um clima festivo, envolvido por um patriotismo comum nos 

instantes em que, grandes feitos da ditadura eram lançados. Uma reforma educacional seria 

um bom momento para isso. As mudanças que eram realizadas pelos governos militares, na 

concepção do jornalista, ao que parece, davam sinais efetivos de desenvolvimento na área 

educacional: 

 
NO DIA DO ESTUDANTE 
Comportamentos mudaram, os mestres deixaram hábitos e métodos que 
deformavam sua imagem, enquanto discentes também aceitaram as 



 109

transformações, daí resultando um ambiente mais propício aos estudos, uma 
integração mais ampla, uma compreensão necessária às missões importantes sob 
sua responsabilidade. E o que acompanhamos nesses últimos anos é o 
impressionante rendimento nas atividades com o surgimento de uma política 
voltada para assegurar o país uma marcha de desenvolvimento e progresso em 
todos os sentidos. (...) É um esforço coletivo, com a participação de civis e 
militares, que atendem ao chamamento do Presidente da República Emilio 
Garrastazu Médice, pelas realizações naquele campo e o apego as causas que diz 
respeito à coletividade. Tanto assim que a pouco, a estudantada cearense 
respondendo a enquête frisou do apreço ao chefe da Nação brasileira, enfatizando 
todas as principais medidas da Presidência da República. (JORNAL UNITÁRIO 
11-08-1971). 

 

As palavras escritas pelo articulista do jornal Unitário, fazendo alusão ao governo 

do general Médice, legitimado pelo apreço dado pelos estudantes cearenses, revelam uma 

outra faceta do regime. A montagem de um poder mais sutil do que aquele que vinha se 

estabelecendo, ou através de instrumentos legais ou mesmo o medo imposto pela repressão 

armada. Os efeitos do poder são observados em várias instituições, incluindo as que tinham 

por função esclarecer a sociedade no que se refere aos mais diversos temas. No entanto, o 

regime militar elabora uma realidade, utilizando-se para isso de determinados setores da 

imprensa, comprometidos com o regime militar, buscando meios para  influenciar a opinião 

pública nos diversos estados,  com o intuito de produzir uma pretensa verdade, além de 

circulá-la, como salienta Foucault (2002, p.183):  

 
[...] o poder funciona e exerce em rede. Nas suas malhas os indivíduos não só 
circulam mas estão sempre em posição de exercer esse poder e de sofrer sua ação; 
nunca são o alvo inerte ou consentimento do poder, são sempre centros de 
transmissão.   

 

Membros do governo criavam em seus discursos mecanismos semelhantes ao 

desenvolvido pela imprensa local, na tentativa de efetivar e divulgar as eventuais 

realizações: 

 
Um episódio mostra a empolgação dos alunos com a lei 5692/71. Eu inaugurava 
um dos 300 ginásios orientados para o trabalho, ou polivalentes, como 
chamávamos, resultantes do Premem. Em Fortaleza, o governador e o Arcebispo 
me acompanhavam, em visita ao ginásio polivalente que já estava funcionando há 
algum tempo. Ao nos aproximarmos da oficina de ciência, os alunos pediram-me 
licença para furar o meu dedo, a fim de identificar o tipo sanguíneo. Furaram-me. 
Foram para o microscópio e, em dois minutos, me diziam: 
- O seu tipo sanguíneo é o O positivo. 
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Era. Ficaram radiantes. O governador e o Arcebispo escusaram-se delicada e 
cautelosamente de oferecer seus dedos para a prova. (PASSARINHO, 1996, 
p.400). 

 

A circulação do discurso governista era comum em várias instituições que 

lidavam diretamente com o público, fato verificado com os jornais. No entanto o próprio 

corpo da lei denunciava as contradições graves, quando confrontadas com outras fontes. O 

artigo primeiro da lei estabelece: “exercício consciente da cidadania”, além da “auto-

realização” e da “qualificação para o trabalho”. A cidadania é uma questão destacada nesse 

estudo. Talvez seja uma das mais importantes contradições encontradas para se 

compreender esse contexto histórico, através de uma reforma educacional. Cidadania deve 

ser vista a partir de três premissas básicas. O que trata dos direitos civis, dos direitos 

políticos e sociais (CARVALHO, 2003, p.9). A realidade social já vem descrita em vários 

momentos dessa pesquisa, oferecendo condições para contraditar determinados artigos da 

lei. Então nos prenderemos aos dois primeiros. 

 

IV. IV. AS CONCEPÇÕES QUE NORTEAVAM A REFORMA EDUCACIOAL 

DE 1971: REPRESSÃO DE FORMA SILENCIOSA. 

 

A conquista da cidadania estaria relacionada à efetivação dos três elementos, 

divulgados aos estudantes brasileiros. O direitos civis, têm ligação como salienta Carvalho 

(2003, p. 9): “ à vida, à liberdade, à propriedade, à igualdade perante a lei”, tomando como 

base o direito à vida, e utilizando da declaração (GASPARI, 2002, p. 37) do futuro 

presidente Ernesto Geisel em que afirmava: “acho que a tortura, em certos casos, torna-se 

necessária, para obter confissões”. Esta afirmação já contradiz a possibilidade de ser 

minimamente mantido esse direito.  

 

Os direitos políticos103 estavam seriamente comprometidos, essa comprovação 

pode ser atestada no Ceará, em 30 de agosto de 1971, já que o Governador do Estado em 

declaração a imprensa local, negava a possibilidade, mesmo que remota, que esse direito 

pudesse ser mantido, e sobre o AI nº5 comenta: 

                                                 
103 “Capacidade de fazer demonstrações políticas, de organizar partidos, de votar e ser votado” 
(CARVALHO, 2003, p.9). 
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CÉSAR, O POVO E O AI5 
A incorporação do AI-5 no texto constitucional permanente não é o fundamental, 
disse o governador cearense, num bate-papo informal que manteve com alguns 
jornalistas guanabarinos. O que importa acentuou César Cals, “é dar ao governo 
um instrumento válido no momento para garantir a segurança necessária ao 
desenvolvimento. Mesmo porque, observou César Cals, a decisão é do presidente 
da República, que possui mais elementos para analisar a situação.” Para o 
governante alencarino, “o povo brasileiro não está interessado se o AI-5 vai ou 
não ser revogado. O povo – frisou César – deseja é progresso, desenvolvimento, 
tranqüilidade. E isso só se consegue com bons governantes. Para isso se torna 
necessário educar o povo para escolher bem seus governantes. (JORNAL 
TRIBUNA DO CEARÁ-30-08-1971).  

 

Sobre o AI-5, Sodré (1984, p.116) afirma: 

 
Pelo AI-5 (Dezembro de 1968), o Executivo outorgou-se, entre outros, os poderes 
seguintes: decretar o recesso do Congresso; decretar intervenção nos Estados e 
Municípios, nomeando os respectivos interventores; e decretar a suspensão dos 
direitos políticos de qualquer cidadão, a cassação de mandatos federais, estaduais 
e municipais, a suspensão da garantia do habeas-corpus, a exclusão de qualquer 
apreciação judiciária de todos os atos praticados de acordo com o mesmo Ato e 
dos Atos Complementares  decorrentes. 

 

A análise detalhada dos artigos nos levaria as questões demasiadamente técnicas, 

desviando do que se refere ao objetivo maior desse trabalho que é o de levantar o contexto 

histórico em torno da elaboração e implementação da reforma educacional de 1971, no 

Brasil e no Ceará. Estes por sinal devem ser motivos de aprofundamentos futuros na área de 

currículo que possuem os meios para efetivar tais análises.  No entanto, as linhas gerais que 

circundam a reforma discutida são tratadas e confrontadas com outras fontes no sentido de 

serem compreendidas e analisadas historicamente. 

 

Apesar das eventuais contradições existentes na estrutura legal da reforma, ela 

estaria inserida dentro de um “Projeto Nacional” (CHAGAS, 1984, P.77) mais amplo, 

definido como: “tudo que a Nação veio e tende ou aspira a ser”, e ainda:  

 
é a linha geral evolutiva formada pela sucessão de rumos que a Nação tomou e 
continua a tomar, resultantes de cada momento de uma direção que se pretende 
imprimir-lhe em tensão com a que oi imediatamente seguida. Este e os anteriores 
segmentos do caminho percorrido constituem o projeto histórico, enquanto o 
caminho que se tende a percorrer é o projeto atual. (CHAGAS, 1984, p.78). 
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A Educação, em vias de reforma, estava sendo redefinida como mais uma das 

possibilidades do Projeto Nacional indicado e em andamento, cabendo-lhe a função 

conservadora e renovadora. Conservadora no sentido de “transmitir às novas gerações os 

valores, formas de vida e modos de comportamento da geração anterior, sem contudo 

simplificar o ambiente escolar de modo a torná-lo uma pálida atenuação da sociedade real”, 

função renovadora, “que deve exercer uma estreita conexão com outras agências sociais, de 

modificar e enriquecer esses dados da cultura ao influxo de outras realidades e 

necessidades.”(CHAGAS, 1984, p.83). Como estava submetida ao Projeto Nacional deveria 

proporcionar condições que levassem à “integração”, elaborada em torno da concepção de 

aproximar mais os seres humanos, criando possibilidades para “o convívio”, fortalecendo o 

conceito estabelecido por Valnir Chagas (1984) de “idéia-força” que preside esse mesmo 

Projeto Nacional, cujo “desenvolvimento” é outra idéia relevante, somada à integração, que 

não se prenderia apenas aos aspectos econômicos. A integração, por sua vez, necessitava 

ser definida com mais exatidão contemplando as realidades necessárias à educação citadas 

anteriormente. Para isso foram elaborados 19 itens104 que em vários momentos foram 

negligenciados pelos governos militares, isso é analisado ao longo desse trabalho. O itens 

1, 2, 3, 4, 8, 11, 13 e 14, por exemplo, figuram para  Valnir Chagas com os elementos de 

composição dos “objetivos gerais” (idem, ibidem) da educação que deveriam ser premissas 

a serem adotadas no âmbito individual. O item 8 que tratava do “respeito à dignidade e as 

liberdades fundamentais do homem.”, deve ser contextualizado a partir da realidade 

exposta abaixo. 

 
No dia 26 de janeiro de 1970, Paulo VI recebeu de D.Helder Câmara em seu 
gabinete e disse-lhe: “Nós lemos a documentação referente à tortura que nos 
mandou. Então tudo que você havia nos contado era verdade. [...] A Igreja não 

                                                 
104 “1.os princípios da liberdade, 2. os idéias de solidariedade humana, 3. a compreensão dos direitos e 
deveres da pessoa humana,4. a compreensão dos direitos e deveres do cidadão, 5. a compreensão dos direitos 
e deveres do Estado, 6. a compreensão dos direitos e deveres da família, 7. a compreensão dos direitos e 
deveres dos grupos que compõem a comunidade, 8. o respeito a dignidade e as liberdades fundamentais do 
homem, 9. O fortalecimento da unidade nacional, 10. o fortalecimento da solidariedade internacional, 11. o 
desenvolvimento integral da personalidade humana,12. a participação (do indivíduo) na ora do bem em 
comum, 13. o preparo do indivíduo  para o domínio dos recursos científicos e tecnológicos que lhe permitam 
utilizar as possibilidades e vencer as dificuldades do meio, 14. o preparo da sociedade, como um todo, para o 
mesmo fim, 15. a preservação do patrimônio cultura, 16. a expansão do patrimônio cultural, 17. a condenação 
de qualquer tratamento desigual por motivo de convicção filosófica ou religiosa, 18. a condenação aos 
preconceitos de classe, 19. a condenação aos preconceitos de raça.”(CHAGAS, 1984, p.88).    
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deverá tolerar mais as atrocidades e torturas num país que se diz católico” 
(GASPARI, 2002, p. 277) 

 

Para os teóricos do regime ligados à educação, como Valnir Chagas (1984, p.88): 

“a auto-realização flui da idéia de educação como desenvolvimento de potencialidades, tal 

como a formação para o trabalho e o preparo para cidadania emergem da própria idéia de 

auto-realização”. A questão da cidadania merece do teórico, fundamentação no sentido de 

apontá-la (idem, ibidem) como: “a projeção social e política da auto-realização e do 

trabalho de, ambos resultando como conseqüência”. A educação deveria ser um endereço 

cívico no preparo do cidadão (idem, ibidem), salientava Valnir Chagas. Cada cidadão seria 

levado, através dos estabelecimentos educacionais, regulados por uma nova legislação 

educacional que atuava nesse sentido, a ser um difusor de princípios baseados na idéia de 

que: “urge fazer de cada indivíduo um fator de segurança e estabilidade para si, para a 

sociedade e para o Estado”.  

 

A cidadania, demasiadamente vilipendiada, na década de 1970, como vem sendo 

exposto, surge na concepção do mais importante teórico da reforma educacional de 1971 

como fruto de uma “conciliação do individual com o cívico, que representa, portanto a 

pedra de toque no equacionamento da formação para a cidadania” (idem, ibidem) e 

sentencia: “A criança ou o jovem não é apenas o cidadão de um determinado momento, 

generalizável para os dias que hão de vir; de certo modo, é cidadão de uma futuro que se 

faz presente.” 

 

A noção de consenso, que já foi exposta, é tratada como uma das  principais idéias 

de Valnir Chagas. O controle efetivo do cidadão viria dessa premissa, que se efetivaria com 

ações de governo atingindo os desejos individuais alicerçados nos coletivos, a criação de 

mecanismos de inclusão, ou a simples sinalização de sua existência fariam emergir a 

cidadania. A reforma educacional apontava nessa direção, em função do preparo para o 

trabalho, desejo de qualquer pessoa. 

 
Por esta própria razão, todavia, o controle do Estado será tanto mais efetivo 
quanto mais reúna o consenso dos cidadãos, ao tempo em que a cidadania se fará 
tanto mais fecunda quanto mais com ela se harmonizem as individualidades. O 
Pressuposto fundamental é a adesão do bem-estar de todos pela deliberada 
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inclusão, na cidadania, de atributos individuais que nela sempre se resolvem. 
(CHAGAS, 1984, p.96). 

 

Somando-se a isso vem o patriotismo, utilizado como importante ferramenta de 

persuasão ou mesmo coerção sobre os estudantes. A divulgação da lei pela imprensa 

cearense é feita por reportagens que fazem constantes alusões nesse sentido, isso 

possibilitaria ao governo levar os indivíduos a aceitar o Projeto Nacional, criando meios de 

torná-los mais cordiais, mais suscetíveis às determinações e ilusões criadas pelo regime 

militar: “Esse patriotismo será fruto do ajustamento de cada um ao projeto Nacional, com a 

atitude básica daquela “cordialidade” brasileira que vemos como traço digno de ser 

preservado”.(CHAGAS, 1984, p.97) 

 

Na ocasião do anúncio da promulgação da lei e feita sua divulgação Ceará, logo 

acima da reportagem que indica a sanção da lei105, a evidência dá conotação patriótica  ao 

momento e ao tema. Os jornais locais se valem do momento, em função das comemorações 

do dia do estudante e da independência do Brasil, para levar esse tipo de enfoque patriótico 

a toda sociedade, principalmente, quando este se avizinhava de uma reforma de grande 

abrangência proposta pelo regime militar. A reportagem aludida indicava a chegada dos 

restos mortais de D.Pedro I no Brasil. 

 
BRASÍLIA 13 - O presidente Médice, utilizando a cadeia de rádio e televisão, 
ontem a noite, revelou a nação que os retos mortais do imperador Dom Pedro I 
serão transiadados no próximo ano para o Brasil por ocasião das comemorações 
dos 150 anos da Independência do Brasil. Durante sua fala, o Presidente da 
República Afirmou que a viagem do Chanceler Gibson Barbosa a Portugal se 
prendia aos contatos que deveriam ser mantidos com o Governo Português, para 
obter a necessária permissão da vinda dos despojos do imperador. No decorreu do 
seu pronunciamento, o Presidente Médice leu para os brasileiro a carta-resposta 
que lhe enviou o almirante Américo Tomaz, Chefe do Governo Português, 
acendendo ao seu pedido. (JORNAL O POVO 13 DE AGOSTO DE 1971) 

 

Essa ação chegava a ser indiscriminada, não poupando sequer as diversas faixas 

etárias em idade escolar, mesmo ainda muito jovens. No jornal Tribuna do Ceará existia um 

espaço, coordenado por Regina Elizabeh106, que de forma freqüente lançava atividades 

lúdicas em torno do patriotismo, através de uma coluna direcionada para tal finalidade, 

                                                 
105 Ver anexo 01(grifo meu) 
106 Não há indicação do histórico dessa articulista no jornal supra-citado.  
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intitulada: “A serviço da criança, Tribuna Infantil”107, nela eram exaltadas as 

personalidades proeminentes do Exército, como Duque de Caxias, em consonância com os 

novos currículos escolares, além de serem comuns a utilização de temas que envolvessem 

atividades lúdicas com figuras ou aspectos da vida cotidiana dos militares.  

 

A concretização dessas ações ocorreria certamente através da reedição do Ensino 

de Educação Moral e Cívica. Essa iniciativa constitui-se um das mais importantes artifícios 

utilizados pelo governo nas ações do que poderia ser chamado de “repressão silenciosa”108. 

Para Chagas (1984, p.97), apoiando-se em Dom Luciano Duarte:  

 
A Educação, Moral e Cívica, inspirada nas grandes linhas da Constituição 
Nacional, terá como objetivo a formação de Cidadãos conscientes, solidários, 
responsáveis e livres, chamados a participar do imenso esforço de 
desenvolvimento integral que nossa Pátria empreende, atualmente, para a 
construção de uma sociedade democrática que realiza o seu próprio progresso 
mediante o crescimento humanos, moral, econômico e cultural das pessoas que a 
compõem. 

 

A adoção dessa disciplina em reformas educacionais não é um fato isolado na 

história da educação brasileira. Sempre utilizada quando havia a necessidade de controlar 

os protestos estudantis na relação com governos e governantes, em especial nos regimes de 

exceção. Seus princípios norteadores davam aos governos, uma ferramenta eficaz na 

elaboração de valores como: obediência, pátria, ordem, hierarquia, além de outros. 

 
Na realidade trata-se de uma reintrodução, pois a cadeira de “Instrução Moral e 
Cívica” foi instituída em 1925, pela reforma Rocha Vaz, justamente como forma 
d combater o protesto estudantil contra o Governo de Artur Bernardes. Foi 
reforçada durante o Estado Novo e, com a Constituição de 1946, teve seu caráter 
de obrigatoriedade revogado. (GERMANO, 2000, p.134). 

 

Na concepção da ditadura militar, o povo necessitava de um novo modelo de 

educação moral, afinal a ameaça comunista rondava não só a sociedade, começava a se 

aproximar da sala de aula. O desejo de introduzi-la nos currículos escolares partiu da linha 

dura do governo como afirma Cunha e Góes (1985, p.73):  

                                                 
107 Ver anexos 02, 03 e 04. 
108 (grifo meu) 
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Os setores mais extremados, principalmente os militares, achavam que as 
instituições sociais não eram capazes de educar o povo segundo os padrões 
morais e cívicos e, pior ainda na sua omissão, abriam as portas para a entrada de 
ideologias “exóticas”, principalmente o tão temido comunismo. 

 

Em 1966, o Ministério da Educação passou a estimular, em todo o país, a adoção 

da educação cívica, quando da exposição de motivos para que essa iniciativa se efetivasse. 

O então ministro do Exército Costa e Silva salientava que: 

 
A família moderna facilita, de certo modo, a implantação e a evolução da Guerra 
revolucionária, de vez que, pertubada pela evolução econômica e social e por 
solicitações de toda ordem, ela não mais assegura, de modo completo a sua 
função educadora. Freqüentemente dissociada, particularmente em função do 
trabalho da mulher fora do lar e da conjuntura econômica que aflige, seus 
membros se vêem obrigados a operar fora do quadro familiar típico, cada qual 
atraído por um pólo exterior. (COSTA E SILVA apud CUNHA e GÓES, 1985, 
p.74).  

 

Para a educação brasileira seria levada também essa concepção, via reforma109, 

portanto, prepararia os estudantes para evitar que estes se tornassem reféns do comunismo. 

A nova conduta moral daria essa possibilidade preventiva ao governo, o civismo e o 

patriotismo terminariam a costura com vista ao consenso nacional. Em 1972, uma das mais 

importantes declarações de Jarbas Passarinho, feitas à Revista da Faculdade de Direito de 

Uberlândia, encontra-se o que seria a prova inconteste e grave, dessa realidade.  

 
Ao término de oito anos de ensino fundamental as crianças terão tido, não só a 
base humanística indispensável a alicerçar os valores morais e espirituais que as 
defenderão da agressão materialista, como terão tido contato com as diversas 
áreas do ensino técnico. (PASSARINHO, 1972, p.21) 
 

O artigo 7º da reforma de 1971 tratava dessa questão da adoção da disciplina para 

os estudantes brasileiros, sendo esta vinculada ao Decreto lei de nº 869, fruto de um 

trabalho realizado por membros da Associação dos Diplomados da Escola Superior de 

Guerra (CUNHA, 1985, P.74), e devendo ser obrigatória, além de ter 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 
inspiração de Deus. 

                                                 
109 Artigo 7º da lei, apoiado no Decreto Lei de nº 869 de 1969 (grifo meu).  
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b) A preservação, o fortalecimento e a projeção dos valores espirituais e éticos da 
nacionalidade; 

c) O fortalecimento da unidade nacional e dos sentimento de solidariedade humana 
d) O culto à pátria, seus símbolos, tradições, instituições e os grandes vultos de sua 

história; 
e) O aprimoramento do caráter, com apoio moral, na dedicação à família e a 

comunidade; 
f) A compreensão dos diretos e deveres dos brasileiros e o conhecimento da 

organização sócio-político-econômico 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 em comum; 
h) O culto a obediência, à lei, da fidelidade ao trabalho e da integração na 

comunidade. (DECRETO LEI 869 DE 1969). 
 

A questão até aqui discutida é mais ampla e profunda, merecedora de inúmeros 

pareceres e decretos. A resolução fez desencadear uma série de outras ações no sentido de 

que a moral e o civismo fossem efetivados dentro da escola brasileira. O decreto-lei 869 é 

regulamentado pelo decreto de nº 68.065, de 14 de Janeiro de 1971110, que dispõe a 

disciplina como obrigatória nas escolas brasileiras, trata-se de um documento longo que 

regulamenta a adoção dessa disciplina no ensino nacional. No entanto, no Título III é criada 

a Comissão Nacional de Moral e Civismo (CNMC) com suas respectivas atribuições, e no 

Título IV, as atividades extraclasse são criadas para concretizar o que a lei determina. Nele 

encontramos o artigo 32111, merecendo destaque, já que ele cria os chamados centros 

cívicos, que dentre outras finalidades deveriam: 

 
a)    Considerar o civismo, nos três aspectos fundamentais: caráter, com base na moral, 

tendo como fonte Deus, nos termos do Preâmbulo da Constituição do Brasil;amor 
à pátria e as suas tradições, com capacidade de renúncia;ação intensa e 
permanente em benefício do Brasil. 

b)     Projetar-se sobre as atividades de classe e extraclasse enumeradas no artigo 31 
em seu parágrafo único; 

c)    Elaborar o código de honra do aluno, nos níveis primário e médio, e o Código de 
Honra do Universitário, no nível superior;  

d)    Empregar modernos processos didáticos de comunicação e explorar o desejo 
natural do educando de realizar novas experiências.  

 
Em 1971 outro parecer, desta feita o 94/71 de 4 de Fevereiro de 1971 elaborado 

pelo Conselho Federal de Educação estabelece toda a fundamentação para a adoção das 

disciplinas além de ao final selecionar todos os programas e procedimentos a serem 

adotados nas disciplinas relacionadas a Educação Moral e Cívica. Esse parecer teve como 
                                                 
110 (LEGISLAÇÃO BRASILEIRA DO ENSINO DE 2ºGRAU - COLETÂNEA DOS ATOS FEDERAIS) 
111 Ver na integra em: (LEGISLAÇÃO BRASILEIRA DO ENSINO DE 2ºGRAU - COLETÂNEA DOS 
ATOS FEDERAIS) (grifo meu) 
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relator o arcebispo de Aracaju, Luciano José Cabral Duarte (CUNHA e GÓES, 1985, p.76) 

sobre ele, Cunha e Góes (1985, p.76) salientam:  

 
O arcebispo Luciano assumiu a presidência do Movimento de Educação de Base, 
demitindo toda a equipe técnica, na mesma época do parecer moral e cívico. Em 
seguida, atrelou o MEB ao Departamento de Ensino no Supletivo do Ministério 
da Educação, transformando o mais importante sistema de educação de base 
jamais organizado no Brasil em mera linha auxiliar do Mobral, justamente 
quando este despontava coma grande solução para conquistar apoio das massas à 
ditadura. 

 

O governo reafirma que a orientação em torno da moral e cívica é aconfessional, 

na prática o próprio parecer 94/71112 vai confirmar essa questão. Usa com a finalidade de 

sustentar essa condição, o Preâmbulo da Constituição de 1967, que assegura liberdade 

religiosa a todos os brasileiros e reafirma o parecer que: “o ensino religioso é admitido 

como facultativo dentro das escolas de nível primário e médio”. 

 

Para Valnir Chagas a educação moral e cívica não ficava circunscrita a uma 

disciplina, ela deveria ser efetivada, além de perpassar os currículos e salienta: “já 

registramos três itens curriculares que se ocupam do mesmo tema: os Estudos Sociais, a 

organização Social e Política do Brasil e a Educação Moral e Cívica propriamente dita”.  

 

A preocupação com a conduta moral era comum nesse instante, mas não se 

limitava aos pareceres e reformas educacionais, atingiam os diversos setores da repressão, 

nos levando a acreditar que a elaboração de tais disciplinas e aplicação posterior aos 

estudantes brasileiros faziam parte das ações até certo modo correlatas entre os órgãos de 

repressão e os demais ministérios. O desvio comportamental dos estudantes atestado pelos 

órgãos de informações do governo, levantava ainda mais evidências da necessidade de se 

tomar medidas no sentido de moralizá-los.  

 
Os estudantes eram muitíssimos visados pelos órgãos de informação do regime 
militar. Ao aspecto político da atuação oposicionista do movimento estudantil, 
juntava-se a dimensão moral “educação dos jovens”, tidos como vulneráveis a 

                                                 
112 Parecer 94/71, na parte I-Consideração preliminares, a religião é abordada no item 2. Educação Moral e 
religião. (grifo meu) 
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qualquer doutrinação a que fossem expostos. Assim a comunidade de 
informações via nas transformações comportamentais típicas dos anos 1960/1970 
– referidas à sexualidade e às drogas, por exemplo – a confirmação do que 
supunha ser uma intenção deliberada de degeneração de supostos valores morais, 
facilitadora da subversão. (FICO, 2001, p.187). 

 

A utilização de valores morais e cívicos, por parte da estrutura educacional, tanto 

pública como privada, bem regulamentadas por leis específicas nesse sentido, todas 

excessivamente bem detalhadas, deveriam agir diretamente sobre os estudantes brasileiros 

nesse período. Esse mecanismo utilizado pelo regime militar desenvolvia-se pelo trabalho 

de professores, de gestores escolares e administradores públicos. 

 
De qualquer forma, será necessário que, para o ensino fundamental e para o 
Ensino Médio, mais que em qualquer outra oportunidade o professor designado 
para ministrar Educação Moral e Cívica seja um mestre reconhecido pelos alunos 
como um padrão de dignidade e competência (PARECER 94/71-4.2.1971). 

 

 No Ceará essa questão assume uma conotação bem diferente do esperado, rompe-

se portanto, a imagem de que essa realidade ficaria restrita apenas às entidades 

educacionais, já que dentro do contexto de implementação da reforma educacional no 

Ceará a questão ganha uma dimensão pública, com ampla aceitação dos colunistas que 

lidavam diretamente com o tema educação, disponibilizados nos jornais Cearenses, 

analisados nesse trabalho.  

 

Indicações na coluna de Dom Camilo113, apontavam para uma família prestes a 

entrar em colapso, seus valores morais estavam ameaçados, a juventude estava deformada, 

desprovida de civismo, o que poria em risco a nação. Nesse sentido, a adoção da disciplina 

chegava oportunamente, a credibilidade dos estudantes, jovens ainda, poderia ser resgatada 

pelas ações personalistas do Ministro da Educação Jarbas Passarinho, as eventuais 

deformações atribuídas aos nossos heróis seriam sanadas pelo trabalho da EMC (Educação 

Moral e Cívica). 

 

 

                                                 
113 Articulista do Jornal Tribuna do Ceará. (grifo meu) 
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EDUCAÇÃO MORAL E CIVICA 
Pensou muito bem o ministro Jarbas Passarinho, da Educação, quando implantou 
a obrigatoriedade do ensino de Moral e Cívica em todas as escolas do pais, do 
curso primário ao superior. A juventude brasileira desceu muito, em matéria de 
moral e civismo, que até parece não haver mais, entre os moços, noção do que 
seja certo ou errado. A sociedade toma rumos perigosos, porque a família que 
sempre foi sacrário de adoração perpetua, sofre sérias ameaças de dissolução, e o 
sentido de pátria também se deforma, minado o civismo nos seus alicerces. Mais 
a educação moral e cívica pouco conseguirá, a curto prazo ( e é preciso que seja) 
se não partir para uma ação intensiva, no meio escolar, e também nas 
organizações de classe, a cargo de professores, que por sua formação, seja 
semeadura farta e sadia. No dia 21 de abril o Brasil exaltou a figura de Tiradentes 
– o proto Mártir da independência – e diante da estátua do líder da Inconfidência 
Mineira, o Desembargador Cristóvão Breiner precisou advertir. – “ não há como 
confundir Tiradentes com os infelizes terroristas”,  porque ele jamais matou 
alguém de tocaia nem pretendeu entregar a pátria ao domínio estrangeiro. 
Naturalmente os maus brasileiros andaram deformando a figura de Tiradentes e 
dando sentido anti-patriótico as lutas pela liberdade. A educação moral e cívica 
evitará essas deformações. (JORNAL TRIBUNA DO CEARÁ-20-04-1971).  
 

Esses valores poderiam ser ampliados na opinião de Hilton Oliveria, sugerindo a 

possibilidade de que o amor à pátria, seria um sentimento e um desejo concretizado em 

função de uma série de melhorias de comportamento, de conduta e de respeito as nossas 

tradições, a glória de nossos heróis seria motivo de exaltação, e ao final sugere várias 

formas de divulgação do tema, criando caminhos para a efetivação dessas ações cívicas e 

morais no conjunto da sociedade. 
 

REVERÊNCIA A HISTÓRIA 
A introdução de Moral e Cívica como disciplina de currículos até mesmo no 
Ensino Superior, determinara uma série de mudanças do mais alto alcance, 
principalmente fazendo com que as datas históricas, as efemérides da maior 
significação, sejam cultuadas e reverenciadas. Dentro dessa premissa é um novo 
comportamento se observa, no Brasil, com militares e civis, professores e alunos, 
povo, irmanados em sentimentos, dando patente sentimento de amor a pátria, de 
respeito às tradições mais caras. A juventude é despertada para esse sentimento, e 
nos colégios as provas de nacionalidade, preponderam, a mostrar uma realidade 
sobre o apego, dos moços à nação, e o respeito dos jovens aos seus heróis e 
mártires, àqueles que escreveram uma página gloriosa em nossa História. Em 
Fortaleza presentemente Comissão integrada dos professores, João Hipólito 
Campos de Oliveira, Membro do Instituto do Ceará, Manoel Albano Amora e 
José Denizard Macedo de Alcântara está elaborando um programa sugestão para 
as festas do 150º aniversário da Independência do Brasil. Englobará novas 
iniciativas todas ressaltando o fato histórico e com a integração dos diferentes 
Estados. Por sua vez, os estabelecimentos de ensino e outras entidades 
igualmente preparam calendários festivos e atos previstos terão grande amplitude 
, dentro do perfeito entendimento de seus organizadores. 
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UMA SUGESTÃO 
Programa–sugestão do Instituto do Ceará, que é um dos mais 

interessantes, que é o seguinte:  
1- Música – Exibição de canções conhecidas e concurso de músicas inéditas, 

de caráter patriótico, sobre a independência. 
2- Pintura – Exposição de telas históricas (cópias) e concursos de quadros 

inéditos sobre cenas e vultos da independência. 
3- Escultura – Exposição de trabalhos notáveis (cópias) e concursos de 

quadros inéditos sobre cenas e vultos da independência. 
4- Filatelia - Exposição de selos alusivos a nossa independência. 
5- Numismática – Exposição de dinheiro no tempo da Independência ou com 

inscrições a ela alusiva. 
6- Fotografias – Exibição de fotografias dos heróis da independência do 

Brasil no Norte do País e no Ceará, bem como de monumentos existentes no 
Brasil dedicados a independência e homenagem ao seu proto-mártir ao seu 
patriarca a D. Leopoldina e ao seu proclamador. 

7- Publicações Fac-similes dos jornais e revistas brasileiros e cearenses 
contendo notícias da independência e de suas festas por ocasião do 
cinqüentenário, bem como dos documentos históricos referentes a independência. 

8- Livros – organização de uma biblioteca contendo livros, sobre a 
independência seu proclamador, D. Leopoldina. O proto-mártir e o patriarca. 

9- Manuscritos – assinaturas de D. Pedro I, José Bonifácio, D. Leopoldina, 
Tiradentes, e de outros Heróis da Independência. 

10- Concursos – Entre os estudantes do nível superior – monografias sobre a 
Independência no Ceará (antecedência e consecução) e entre os alunos do curso 
médio Trabalhos (com especificação a ser aprovada) sobre o papel do Ceará na 
Independência do Brasil. (JORNAL UNITÁRIO-27-07-1971).  

 

Os artifícios utilizados pelos jornais se valem de argumentos centrados na idéia de 

que a adesão ao civismo era uma realidade palpável. Os estudantes assumiam, como afirma 

a reportagem, gradualmente a ideologia difundida pelo regime, sem questionar, sem que a 

realidade fosse se quer sentida de perto. As atrocidades que naquele instante estavam 

ocorrendo eram mais uma das inverdades criadas pelos estudantes que resolveram não 

aderir ao “Projeto Nacional” sugerido pelos militares, questionado em vários momentos 

desse trabalho. Setores da imprensa cearense ou estavam afinados com os interesses 

regime, ou temiam pelas ações de represália impetradas pela ditadura. 
 

COMO O ESTUDANTE VÊ A PÁTRIA 
O Professor João Hipólito de Oliveira114 tendo em vista a programação festiva 
que marcará Fortaleza mais um aniversário da Independência do Brasil, entre 
suas alunas do Colégio Justiniano de Serpa, realizou interessante concurso 
coligindo frases patrióticas. Das muitas recebidas, o mesmo selecionou 40, todas 
elaboradas por jovens que demonstram acendrado amor à pátria. 
Os melhores pronunciamentos, segundo a escolha, são os seguintes:  

1) Brasil, amo-te pelo que foste, pelo que és, pelo que serás, nº 18 da 1ª 3ª. 

                                                 
114 Membro do Instituto do Ceará e ao que parece professor do Colégio Justiniano de Serpa. (grifo meu)  
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2) Devemos amar a pátria com fé orgulho, nº 20 da 1ª  1ª. 
3) O Brasil é o coração do mundo;  eu sou uma de suas pulsações, nº4 da 1ª1ª Antonia 

Alves Fernandes. 
4) A Pátria é, para nós, como nossa própria mãe, pois nos abre seus seios e nos 

protege como se fosse uma continuação de nossos lares, nº20 da 1ª1ª Maria 
Fátima dos Santos. 

5) Estudemos para ser o presente do Brasil de amanhã, nº32 da 1ª1ª Maria Vanda 
Sales Gomes. 

6) O progresso do Brasil depende de nós brasileiros, nº59 da 1ª1ª Vera Lucia Bezerra 
Farias. 

7) Quanto maior for a união dos brasileiros, tanto maior será o progresso de nossa 
Pátria, nº34 da 1ª1ª Miriam Semeraro de Alcântara Nogueira. 

8) Brasil amo-te não pelo que vai ser, mais pelo que és, nº20 da 1ª2ª Maria Brito 
Feitosa. 

9) Brasil orgulho-me de tê-lo como Pátria nº28 da 1ª2ª Maria da Conceição Gadelha. 
10) O Brasil se desenvolve através dos Homens que lutam pelo Progresso, nº33 da 

1ª2ª Raimunda Marta. 
11) Brasil tu és um país jovem pela tua idade e amadurecido pelo teu 

desenvolvimento, nº27 da 1ª2ª  Maria Goretti de Mesquita. 
12) Eu sou uma gota de sangue que corre em teu corpo, Brasil, nº22 1ª2ª Maria da 

Conceição Aires. 
13) Brasil: ontem, uma pergunta; hoje uma resposta, nº11 da 1ª2ª Fátima Duarte. 
14) A grandeza do Brasil depende do teu esforço. Brasil, terra onde se semeia o amor 

e colhe-se a união, nº9 da 1ª3ª Edna Maria Paz lima. 
15) A juventude de hoje será o novo Brasil de amanhã, nº33 da 1ª3ª Maria Virginia P. 

Campos. 
16) Ser patriota significa compreender o Brasil e amá-lo, nº20 da 1ª3ª Maria Adízia 

Campos. 
17) Amemos nosso país de beleza e terras imensas; ele é a nossa casa, nº11 da 1ª3ª 

Maria José de Oliverira. 
18) Brasil de Tiradentes a Médice, um só ideal duradouro a liberdade, 1ª3ª Ana Maria 

Paz Lima. 
19) Brasil jamais cairás nos braços de outras nações, 1ª4ª Ângela Viana. 
20) Brasil verde de esperanças novas, nº14  da 1ª4ª Conceição Maria. 
21) Brasil teu futuro brilhante depende de nós, homens de amanhã, nº27 da 1ª4ª 

Maria José Nepomuceno. 
22) O Brasil faz tudo por nós; façamos algo por ele, nº24 da 2ª1ª Fátima. 
23) Brasil, país do progresso em progressão, nº5 da 2ª1ª Fátima Lúcia. 
24) Brasil mãos entrelaçadas para um fim, da 2ª2ª Maria Mirtes Marinho de Aguiar.  
25) Brasil cada um de nós no teu destino, da 2ª2ª Leda Soares Viana. 
26) Brasil símbolo do presente, lembrança do passado, esperança do futuro. nº34 da 

2ª3ª Mary Pereira Maria. 
27) Brasil, ´s esperança que brota em cada coração, nº30 da 3ª2ª Raimunda 

Agostinho. 
28) No trabalho de cada cidadão repousa o progresso do País, nº34 da 3ª2ª Regina 

Cabral. 
29) O Brasil é tudo, porque é a nossa escola, o nosso quartel, a nossa fábrica é 

também o nosso lar da 3ª3ª Eliane Távora Freire. 
30) Brasil, tu foste, tu és e tu serás sempre um país de paz, amor e esperança da 3ª3ª 

Kathia Lima Maia.  
31) Brasil.        Verde que enaltece 

                   Amarelo que enriquece 
                   Branco que pacifica 
                   Azul que purifica! 
      Da 3ª3ª Helena Maria Vieira. 
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32) Brasil: tu és chama que arde no coração de teus filhos símbolo de fé e de amor, 
da3ª4ª Maria Auxiliadora.  

33) Pulsando em ritmo de trabalho e desenvolvimento o coração do Brasil se abrasa 
na chama da integração nacional, da 3ª4ª da Isabel de Alencar Barbosa. 

34) Entre todos os países, Brasil te prefiro aos outros, pois, para mim tu és e serás 
sempre maior e o melhor, da 3ª4ª Maria Aleide. 

35) O Brasil de ontem modifica-se para o progresso de amanhã, da 3ª4ª Fátima 
Firmo. 

36) Brasil tua maior riqueza são os teus filhos, pois eles farão de te um grande país, 
da 3ª4ª Estela Macedo. 

37) O Brasil de hoje é a esperança do mundo amanhã, da 4ª1ª Lúcio Correia Lima.  
38) Brasil teu nome exprime confiança, da 4ª2ª Francisco de Assis. 
39) Com a transamazônica no verde amarelo. (JORNAL O POVO 25-08-1971). 

  

A adoção dessa disciplina foi mais uma das atitudes do regime militar na sua 

relação com a educação brasileira, a imposição era uma marca freqüente nesse contexto 

reformista que assolava as estruturas educacionais, atuando dessa forma nos vários planos 

da formação dos estudantes. Apresentava situações inusitadas, como afirma em entrevista 

Jorgelito Cals, em que a intenção também era alvo dos militares. Como isso, a ditadura 

trabalhava no sentido de estabelecer o consenso nacional, um importante mecanismo de 

legitimação, agindo sobre a sociedade brasileira.  

 
Bom, a ditadura militar, esse regime de exceção, quis se influir muito na  
educação. Sobretudo com a imposição das disciplinas de educação moral e cívica 
e a organização social e política brasileira, a OSPB. Por um decreto 869 se eu não 
estou enganado, então, por esse decreto ficava obrigado incluir em seu currículo 
essas duas disciplinas que esse regime de exceção chamam. A partir da ditadura 
militar quis impor tarefas justamente para despertar nos alunos esse amor a pátria 
um tanto exagerada às vezes porque (indecisão) impor uma disciplina para a 
intenção, quer dizer a intenção com que fizeram isso foi, foi muito boa viu? Foi 
muito boa. Sobretudo numa, na época, na época em que esse regime de exceção 
estava funcionando aqui no Brasil não é? (JORGELITO CALS DE OLIVEIRA) 

 
A precipitação na elaboração e adoção de leis aplicadas à educação nacional é 

outra marca desse contexto, como já foi salientado. Disciplinas de cunho profissionalizante, 

como exemplo, foram adotadas, iriam interferir sobre a formação dos estudantes, no 

entanto, não eram criadas as condições necessárias para sua implantação. Por outro lado, 

eram aplicadas sem as devidas discussões com a comunidade escolar, revelando, dentre 

outros objetivos que reforma estava direcionada a possibilidade de criar meios pra se evitar 

a presença do comunismo na formação dos estudantes brasileiros. E atendendo a uma 

pergunta em torno da contradição entre o patriotismo, civismo e regime de exceção 

Jorgelito Cals, afirma:  
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Se o sentimento deles era despertar o patriotismo, a oposição das duas disciplinas, 
a educação moral e cívica e a OSPB, a organização social e política brasileira 
influíram para isso. Contribuíram para isso. Agora, o modo como foi feito é que 
eu acho que foi um tanto precipitado. Não digo contradição, eu falo em 
precipitação. Porque que tem que ver é o momento, hoje nós julgamos uma coisa 
mas em 1964 foi outra, foi outra né? E houve aquela mudança grande, o exército 
teve que assumir a direção do país, fechou o congresso, fechou tudo. E eles só 
passaram a mandar né, a só mandar. Então não temos que nos, nos situar naquela, 
naquele momento em que o país estava. Ameaçado por regimes diferentes né, 
regimes diferentes e que poderiam trazer graves prejuízos para o país.Então... eles 
utilizaram desses meios que estava, que eles julgaram mais convenientes, 
convenientes e lançaram, lançaram essas, essas medidas que hoje nós julgamos 
uma aparente contradição mas que eu não firmo que é aparente contradição, firmo 
que é precipitação. (JORGELITO CALS DE OLIVEIRA) 

 
De alguma forma a criação, regulamentação e aplicação de disciplinas, como esta 

que vem sendo trabalhada, dentro e fora das instituições educacionais, possibilitava que 

estudantes não desenvolvessem condições de compreender a realidade histórica por ele 

vivenciada, principalmente quando este se vale da imprensa como meio de informação do 

que acontece em seu país. Tínhamos portanto uma imprensa comprometida com o regime 

ou ameaçada115 por este. Os valores a serem admitidos como corretos para estudantes, 

divulgadas amplamente por conteúdos bem definidos116, além dos sentimentos de amor à 

pátria, constituía-se em uma forma de ajustar o comportamento dos alunos, dando-lhes uma 

ordem preestabelecida pelos militares envolvendo os planos político, social e econômico. 

 
Os estudantes aprendem tacitamente algumas normais sociais identificáveis 
principalmente por tomarem parte nos encontros e tarefas diárias da vida na sala 
de aula. È decisivo o fato de essas normas apreendidas pelos estudantes se 
introduzirem em muitas áreas da vida futura, de vez que ajuda a documentar 
como a escolarização contribui para o ajustamento individual a uma ordem social, 
política e econômica vigente. (APPLE, 1982, p.133). 

 

O projeto da ditadura militar, através de legislações educacionais, não tinha por 

finalidade atingir somente o consenso, unindo opiniões com o objetivo de legitimá-lo. Ela 

caminha no sentido de criar mecanismos cada vez mais eficientes em torno da hegemonia, 

que age de forma mais silenciosa quando se refere à educação, buscando de forma tácita 
                                                 
115 “Desde 1964, a imprensa fora o único setor de atividade econômica contra o qual o regime praticou e 
permitiu agressões patrimoniais” (GASPARI, 2002. p.210). 
116 No programa de Educação Moral e Cívica estavam, dentre outros, definidos como conteúdos: Unidade II –
Objetivos comportamentais: Noção de caráter através de exemplos retirados da História de da vida do homem 
brasileiro. (PARECER 94/71) (grifo meu) 
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sua efetivação. Procurando atingir as consciências dos estudantes, utilizando um grande 

aparato cívico, sugerindo a formatação de uma realidade favorável aos governos militares 

nos planos econômicos, políticos e sociais, através de posturas e valores a serem cultuados 

nos estudantes, perfeitamente adaptáveis e comprometidos com os governantes. 

 
O controle das escolas, do conhecimento e da vida diária pode ser, e é, mais sutil, 
pois corresponde até mesmo circunstâncias aparentemente inconseqüentes. O 
controle é investido nos princípios constitutivos, códigos e, especialmente, na 
consciência e nas práticas do senso comum subjacentes a nossa vida, assim como 
pela divisão e manipulação econômicas diretas. (APLLE, 1982, p.14).  

 

A Hegemonia na concepção de Michael Apple (1982, p.84) vai ocorrer quando: 

 
 [...] a hegemonia para “saturar” nossa própria consciência, de maneira que o um 
do educacional, econômico e social que vemos e com que interagimos, e as 
interpretações fundadas no senso comum que a ele atribuímos, tornan-se o mundo 
tour court, o único mundo. Portanto, a hegemonia não se refere a um amontoado 
de significados que residem em nível abstrato em algum canto no “topo de nossa 
mente”. Refere-se, antes, a um conjunto organizado de significados e práticas, ao 
sistema central, efetivo e dominante de significados, valores e ações que são 
vividos. 

 

O Estado atua de forma direta sobre esse contexto, detendo vários meios para 

efetivar suas políticas públicas. No regime de exceção, o correu a concentração de poderes, 

já que os diversos mecanismos de controle de suas ações estavam silenciados, o capital 

concentrado em suas mãos ainda era maior, permitindo que as vozes eventuais de 

contestação a qualquer iniciativa contrária ao regime militar fossem sufocadas. A escola 

reproduziria ainda mais esse contexto de repressão, já que será a maior reprodutora dessas 

ações com o objetivo de aniquilrar eventuais focos de oposição que porventura emergissem 

nas escolas brasileiras e cearenses. 
 

O estado é resultado de um processo de concentração de diferentes tipos de 
capital, capital de força física ou de instrumentos de coerção (exército e polícia), 
capital econômico, capital cultural, ou melhor, de informação, capital simbólico, 
concentração que, enquanto tal, constitui o Estado como detentor de uma espécie 
de meta capital, com poder sobre os outros tipos de capital e sobre seus 
detentores. A concentração de diferentes tipos de capital (que vai junto com a 
construção dos diversos campos correspondentes) leva, de fato, à emergência de 
uma capital específico, propriamente estatal, que permite ao Estado exercer um 
poder sobre os diversos campos e sobre os diferentes tipos específicos de capital, 
especialmente sobre taxas de câmbio entre eles (e, concomitantemente, sobre as 
relações de força entre seus detentores). Segue-se que a construção do Estado está 
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em pé de igualdade com a construção do campo do poder, entendido como espaço 
de jogo no interior do qual os detentores de capital (de diferentes tipos) lutam 
particularmente pelo poder sobre o Estado, isto é, sobre capital estatal que 
assegura o poder sobre os diferentes tipos de capital e sobre sua reprodução 
(notadamente por meio da instituição escolar). (BOURDIEU, 2004, p.99-100). 

 

Os discursos de interlocutores117 reafirmavam esse processo incessante de 

divulgação dos efeitos da Reforma educacional de 1971. Esses mesmos discursos 

evidenciavam as mais variadas formas de manifestação do poder, sendo verificado quando 

das implementações das medidas no Brasil. Através deles se elaboravam formas 

diferenciadas de repressão, sem que para isso houvesse o desgaste de sua imagem frente à 

sociedade brasileira. Acrescentando-se a isso destacamos as soluções apontadas, em grande 

parte apressadas, que dificilmente estavam acompanhadas de condições adequadas, a 

repressão era “silenciosa”, efetiva e circulava nos meios distantes da estrutura educacional 

convencional gerando um discurso favorável as ações dos militares via imprensa, quiçá o 

que ocorria dentro dela.   

 
Quando se define os efeitos do poder real pela repressão, tem-se uma concepção 
puramente jurídica deste mesmo poder; identifica-se o poder a uma lei que diz 
não. O fundamental seria a força da proibição. Ora creio ser esta uma noção 
negativa, estreita e esquelética do poder que curiosamente todo mundo aceitou. se 
o poder fosse realmente repressivo, se não fizesse outra coisa a não ser dizer não 
você acredita que seria obedecido? O que faz com que o poder se mantenha e que 
seja aceito ou 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 (FOUCAULT, 2002, p.7). 

 

As outras disciplinas ligadas à área de humanidades sofreram ainda grandes 

alterações, como foi o caso de História e Geografia. Estas são transformadas em Estudos 

Sociais, e devidamente regulamentadas pelo governo.  

 
A resolução nº8/71 fixou que: Art. 3o. o ensino visará: a) Em Comunicação e 
expressão, ao cultivo de linguagens que ensejam o aluno ao contato coerente com 

                                                 
117 “Quem ser der à pachorra de manusear os programas, aprovados pela Comissão Especial para o exame do 
parecer, no Conselho Federal de Educação, verá que, do curso fundamental (antigo primário) à universidade, 
a ênfase política era concentrada na democracia, começava na criança, por estabelecer o vínculo entre a escola 
e a comunidade, no papel social de cada membro da família do aluno, na valorização do trabalho e nos 
símbolos da Pátria: Bandeira e Hino. Já a partir da 5a série (ginasial) tratava dos direitos fundamentais do 
homem, sistema de governo, tradições religiosas, a Pátria como comunidade nacional, o significado 
ontológico do homem, a democracia como filosofia, como regime político e como estilo de vida”. 
(PASSARINHO, 1996, p.409). 
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seus semelhantes e a manifestação harmônica de sua personalidade, nos aspectos 
físico, psíquico e espiritual, ressaltando-se a Língua Portuguesa, como expressão 
da cultura popular. b) Nos Estudos Sociais, ao ajustamento crescente do 
educando ao meio cada vez mais amplo e complexo, em que deve não apenas 
viver, como conviver, dando-se ênfase ao conhecimento do Brasil na perspectiva 
atual de seu desenvolvimento; c) Nas Ciências, ao desenvolvimento do 
pensamento lógico e a violência do método científico e de suas aplicações. 

 

Com as modificações introduzidas, essas disciplinas sofrem sérios prejuízos no 

que diz respeito ao seu significado, bem como à sua: “duração e intensidade, pois as 

disciplinas de formação especial deveriam ter duração superior às disciplinas de formação 

geral”.(FONSECA, 2004, p.372). A interpretação dos fatos históricos por sua vez corriam o 

risco de se afastar da possibilidade de serem elaborados pelos indivíduos que formam a 

sociedade, ou mesmo que chegassem a ter na sua interpretação análises críticas e 

contestatórias, dessa forma entram em cena, os heróis, os vultos do passado, as datas que se 

efetivam como conhecimento necessário na formação dos estudantes. Salienta Selva 

Guimarães Fonseca (2004, p.372): 

 
Ficava evidenciada, nos conteúdos mínimos, a dimensão doutrinária 
conservadora da Educação Moral e Cívica e OSPB, além de uma série de noções 
e conceitos genéricos de História, Geografia, Política, Sociologia, Filosofia etc. 
Isto nos leva a concluir que no seio da deliberada tentativa de substituir História e 
Geografia por Estudos Sociais havia uma tentativa de dissolução destes campos 
do saber como disciplinas formativas.  
 

Para Valnir Chagas (1984, p.143) a integralidade de Geografia, que “destina-se ao 

estudo da terra com a vida que nesta se desenvolve” e História que, “focaliza o desenrolar 

da experiência humana”, deveriam ser aproximadas em torno dos Estudos Sociais, esta por 

sinal detém a possibilidade de “convergir para uma visão integrada de homem e meio”.  

Alterações sempre alicerçadas no projeto maior que seria o do desenvolvimento nacional. 

 
Daí, como terceiro ingrediente dos Estudos Sociais, a Organização Social e 
Política do Brasil, que fornece a necessária perspectiva aos estudos histórico-
geográfico, prepara atividades de Civismo e, em maior ou menor escala, orienta o 
currículo todo para uma efetiva tomada de consciência da Cultura Brasileira, na 
suas manifestações mais dinâmicas, e do projeto em marcha do Desenvolvimento 
Nacional. (CHAGAS, 1984, p.143). 

 

Outra questão merece destaque: a importância dada ao ensino de Educação Física. 

Esta na visão de Cunha (1985, p.80):  
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A idéia-força da ênfase na educação física era a seguinte: os estudantes cansado e 
enquadrado nas regras de um esporte, não teria disponibilidade para entrar na 
política. Está idéia era, aliás, adaptada de outra que os militares desenvolveram 
para os recrutas e os alunos das escolas militares. 

 

A Educação Física na concepção de um dos mais importantes membros do grupo 

de trabalho da Reforma Educacional de 1971, Valnir Chagas, diferia da proposta levantada 

por Luis Antônio Cunha. 

 
Mas do físico, no desenvolvimento coordenado de músculos, nervos e reflexos, 
pouco a pouco se alcança toda a personalidade; e o individual, no refinamento da 
postura para uma expressão corporal educada, chega-se ao social pelos exercícios 
coletivos e pelos os esportes. (CHAGAS, 1985, p.141). 
 

E ainda procura defender sua concepção salientando: 

 
Fora da escola regular, e em grande parte como seu prolongamento, a esmagadora 
maioria contenta-se com o “circo”, ao comportar-se como espectadora passiva de 
alguns esportes, sobretudo futebol, que ficam a cargo de uns poucos profissionais. 
Sem condenar os espetáculos de multidões, um fenômeno de todos os tempos 
mais acentuado na vida coletivizada nos nossos dias, entendemos que eles 
próprios tenderão a desmassificar-se na medida em que, no seu interior, seja 
capaz de encará-los como autênticas manifestações de cultura e educação. Do 
contrário, continuaremos a alimentar o que por vezes uma alucinação coletiva e, o 
que é pior, ao enganar-se quando ao verdadeiro potencial físico e esportivo da 
nação. (idem, ibidem)  

 

Apesar de não terem sido encontradas evidências na imprensa local que 

denunciassem esse tipo de uso da Educação Física, foram analisadas, cautelosamente, as 

leis que regulamentavam o assunto após a reforma de 1971, como a Lei Nº6251 de 8 de 

outubro de 1975, que regulava as normas gerais sobre desportos,  merecedora de novas 

discussões nesse sentido, já que para Antônio Cunha e Moacyr Góes(1985, p.80): 

“buscava-se com a política desportista produzir a “coesão nacional e social” que na 

ditadura não havia conseguido com o Mobral nem com a propaganda via televisão.”. 

 

IV.V. EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO. 

 

A reforma educacional de 1971 é alardeada para a sociedade, através do discurso 

de inúmeros burocratas do governo, gerando expectativas, já que sinalizava para o mercado 
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de trabalho com garantias de uma melhor profissionalização: Sem dúvida tratava-se de uma 

possibilidade revolucionária na vida escolar e social dos brasileiros. A reforma de 1971, 

portanto, é aplicada sobre uma realidade marcada por aspectos políticos que caracterizam o 

regime de exceção instalado no Brasil em 1964, que freqüentemente buscava alternativas 

para estabelecer a hegemonia e o consenso nacional, em torno de propostas levadas aos 

estudantes e a sociedade como um todo. Isso desperta para uma outra questão, que necessita 

de análise e diz respeito à preparação para o trabalho, procurando inseri-lo nas condições e 

nos desdobramentos a partir da realidade cearense. 

  

A relação entre trabalho e educação, ao longo dos últimos anos, foi tratada pelas 

reformas educacionais brasileiras, como uma iniciativa a ser aplicada nas camadas mais 

humildes da população, como salienta Acácia Kuenzer (1985, p.82): “A preocupação entre 

as relações entre educação e trabalho, na perspectiva do capitalismo, é relativamente nova 

no Brasil. Até a década de 50, a formação profissional na escola era vista apenas como 

alternativa de educação para os pobres”. 

 

Com a reforma educacional de 1971, a preparação e a orientação para o trabalho 

atingiriam os estudantes de uma maneira geral, sendo mais ampla a necessidade de 

profissionalização no 2ºgrau, envolvido, dentro da perspectiva do desenvolvimento, 

fortalecendo o “Projeto Nacional”. Quando se discute de certa forma, com o objetivo de 

fundamentar as ações do regime militar na área educacional, Valnir Chagas, como teórico 

do governo, o faz sem se distanciar dos pressupostos fundamentais que estão sendo citados, 

além de avançar na idéia, pouco comentada, de eficiência e qualidade na produção 

realizada dentro de um ambiente que propiciaria como resultado direto o estabelecimento 

da ordem.  

 

 A formação para o trabalho de acordo com Valnir Chagas, provocaria uma série 

de mudanças na sociedade, levando-a, conseqüentemente ao progresso. Dessa forma várias 

realidades que cercavam os indivíduos na sua formação, como as artes, televisão e rádio, 

seriam beneficiadas se estas mudanças fossem concretizadas, avançadas para os padrões da 

época, até certo ponto um desejo dos projetos educacionais modernos. 
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A exigência de um mínimo de educação popular que não se limite ao 
adestramento nas técnicas básicas de ler, escrever e contar é um fator essencial de 
progresso. Além de tornar o potencial humano da nação rapidamente mobilizável 
para o crescimento econômico e a segurança, cria nos indivíduos um senso mais 
agudo de “disciplina, eficiência, ordem e precisão”; melhora a produtividade; 
eleva o quadro geral de higiene e saúde pública aumenta a fiscalização indireta do 
consumo, aperfeiçoamento por esta forma a qualidade da produção, faz crescer a 
clientela indispensável ao incremento das ciências, das letras e das artes; eleva, 
em conseqüência, o nível da “produção cultural”, sobretudo em áreas que disso 
tanto carecem, como o rádio e a televisão; prepara ao uso inteligente das horas de 
lazer que tendem a ampliar-se; e sim por diante.(CHAGAS, 1984, p.108). 
 
 

A preparação de estudantes para o mercado de trabalho pode ser visto por vários 

aspectos. No entanto, não se pode negar a possibilidade de que medidas nesse sentido 

tenham sido tomadas para artificializar a realidade, envolvendo nesse processo, as 

eventuais conquistas governamentais na área de educação. Propiciar a efetivação no 

mercado de trabalho de profissionais sem a qualificação devida, em função de uma 

estrutura educacional, mostrada aqui em várias oportunidades, em dificuldades, ao que nos 

parece é uma atitude paradoxal do governo e de seus representantes. O capital cultural e 

econômico estão envolvidos nesse contexto. O fator novo seria o controle de ambos pelo 

estado, através de uma realidade que envolvia uma reforma educacional, como instrumento 

de concretização desse desejo, interferindo na profissionalização e no desenvolvimento.  

 
As escolas estão organizadas não apenas para ensinar o “conhecimento referente 
a quê, como para quê”, exigido pela nossa sociedade, mas estão organizadas 
também de uma forma tal que elas, ao final de contas, auxiliam na produção do 
conhecimento técnico/ administrativo necessário, entre outras coisas, para 
expandir mercados, controlar a produção, o trabalho e as pessoas, produzir a 
pesquisa básica e aplicada exigida pela indústria e criar necessidades “artificiais” 
generalizadas entre a população. Este conhecimento técnico/admistrativo é 
possível de ser acumulado. Ele age como uma  forma de capital econômico, este 
capital cultural tende a ser controlado e a servir aos interesses das classes mais 
poderosas da sociedade. Os capitais cultural e econômico estão inextricavelmente 
vinculados.(APPLE, 2002, p.37).  

 

O Estado vai efetivando suas políticas de controle sobre a sociedade. Entretanto, a 

reforma educacional deveria ser reflexo da conjuntura econômica e política, a partir de 

interesses de setores específicos da sociedade, em especial a dirigente, ligada aos grandes 

grupos econômicos à espera que o governo propiciasse naquele momento não só 

acumulação de riqueza, mas exercesse um controle efetivo sobre os movimentos de 
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contestação do regime militar. A idéia de realizar mudanças no sistema educacional 

brasileiro dando-lhe uma conotação destinada a formação de estudantes devidamente 

profissionalizados se configura como uma da mais importantes marcas da reforma de 1971. 

 
Pelo parecer 339/72 as profissões especificadas deveriam compor o repertório 
ofertado aos estudantes, regulamentados pelos Conselhos Estaduais de Educação. 
Estando entre as profissões: a) Área Econômica primária: Agricultura, Pesca, 
Criação de Animais, Produtos Agrícolas e Animais, Mecanização Agrícola, 
Economia doméstica Rural, etc.b) Área Econômica Secundária: Organização 
Industrial, Economia Industrial, Mecânica, Metalurgia e Siderurgia, Mineração, 
Madeira, Artes Gráficas, Cerâmica, Couro Plástico, Tecelagem, Eletricidade, 
Eletrônica, Construção Civil, Química, Alimentação, Vestuário, etc.c) Área 
Econômica Terciária: Comércio, Administração, Contabilidade, Turismo, 
Hotelaria, Publicidade, Bancos e Valores, Transportes, Comunicação, 
Administração Doméstica, Habitação e Decoração, Enfermagem, Puericultura, 
vestuário, Estética Corporal, Higiene e Saúde, Datilografia, Estenografia, 
Taquigrafia. (ROMANELLI, 1990, p.245). 
   

O apoio às mudanças na educação por parte dos grandes conglomerados 

econômicos, como foi discutido, não vai se restringir apenas às realizadas através de 

entidades específicas, esse apoio à repressão e, indiretamente, à ditadura é efetivo, 

ocorrendo inclusive com ajuda material para o sucesso da repressão. 

 
Na Federação das Indústrias de São Paulo, convidavam-se empresários para as 
reuniões em cujo término se passava o quepe. A Ford e a Volkswagem forneciam 
os carros, a Ultragás emprestava caminhões, a Supergel abastecia a carceragem 
da rua Tutóia com refeições congelados. Segundo Paulo Egydio Martins, em 
1974 assumiria o governo de São Paulo, “àquela época”, levando-se em conta o 
clima, pode-se afirmar que todos os grandes grupos comerciais e industriais do 
estado contribuíram para o início da Obam.(GASPARI, 2002, p.62). 

 

A sutileza com que o Estado gradualmente estabelece mecanismos de acumulação 

tem em contrapartida a legitimação desejada no campo político frente à população, uma vez 

que as ações de profissionalização dos estudantes de 2ºgrau  e a conseqüente ênfase dada a 

esse aspecto, propiciariam ao governo o atendimento às demandas por educação advindas 

principalmente, da classe média. Para Freitag (1986, p. 95); “A profissionalização com 

terminalidade significa que estudantes do ensino médio podem e devem sair da escola e 

ingressar diretamente no mercado de trabalho, assumindo ocupações técnicas”.    

 

A questão da profissionalização, para ilustrar ainda mais esse trabalho, e sua 

relação com a escola, constituem, na realidade, um fato relevante e, até de certa forma 
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sempre tratado com preocupação pelos diversos intelectuais ligados a esse tipo de 

discussão. Assim para Germano (2000, p.81): “[...] na política educacional, é a manutenção 

da estrutura da desigualdade social, na medida que procura estabelecer uma relação direta e 

indiretamente interessada coma produção capitalista.”. Já na concepção de Antônio Cunha 

e Moacyr Góes (1985, p.69): 

 
A esperança dos promotores dessa política é que grandes empresas, os principais 
beneficiários e agentes do “milagre econômico”, fossem abrir as portas de seus 
departamentos de pessoal para técnicos que iriam sair das fornadas das escolas de 
2º grau convertidas à pedagogia profissionalizante. 

 

Para Romanelli, um dos clássicos estudos no campo das políticas educacionais:  

 
A necessidade de se adequar o modelo de instituição escolar ao modelo de 
expansão econômica chocava-se, em parte, com as soluções de ordem política 
apresentadas pelo Governo. Os objetivos deste, quanto à reorganização do ensino 
médio visavam desviar a demanda social de educação superior e lançar na força 
de trabalho boa parcela do contingente que procurava esse nível de ensino.(1990, 
p.253).   

 

A idéia de levar a formação profissional para áreas técnicas é vista por Kuenzer 

(1985, p.85) como: 

 
 Uma das conseqüências da manipulação das áreas de trabalho semiqualificado no 
capitalismo contemporâneo é o surgimento de uma espécie de “segundo exército 
de reserva” – não apenas na indústria mais em todos os setores modernos da 
economia – formado por pessoas com certo grau de educação, que não possuem 
especialização definida, mas que são capazes de compreender as normas de 
funcionamento das grandes organizações e de adquirir rápida e facilmente os 
requisitos necessários ao trabalho semiqualificado.   

 

Com isso a questão da profissionalização torna-se um tema relevante nas 

discussões que envolvem a reforma analisada. Mas antes de compreendermos a questão dos 

efeitos dessa medida a partir da realidade cearense, devemos compreender algumas 

imperfeições encontradas no momento de sua implementação, em nível local, 

comprometendo ainda mais a profissionalização, como era o desejo dos reformadores.  

 

A demora na regulamentação desse instrumento legal na educação cearense 

resultou em uma das diversas dificuldades encontradas para sua aplicação. Somente em 
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1974, as resoluções estaduais começam a ser concretizadas, revelando que a tão divulgada 

revolução na educação, não deixava o plano dos discursos de uma forma tão rápida como se 

divulgava. A reforma instituída pela lei 5692/71 levou aproximadamente três anos para ter 

seus mecanismos legais adaptados a nossa realidade, impedindo que as mudanças 

divulgadas fossem realizadas em tempo hábil. Isso nos levando a afirmar que a precipitação 

na criação de uma reforma tão ampla, pegou as estruturas administrativas até certo ponto de 

surpresa, tornando-a ainda mais inviável ainda sua adoção de imediato. 

 
[...] agora que houve demora na aplicação, houve, uma certa indisponibilidade 
com a lei basta te dizer que a lei no conselho de educação é de 73 e a lei 65/73 é 
que saiu no diário oficial de 22 de janeiro de 74  que fixa algumas normas para 
implantação do sistema instituído pela lei federal número 5692 de 11 de agosto 
de 71. Quer dizer, a lei de 71 o conselho só baixou normas em 74, quer dizer a 
aplicabilidade da lei demorou a ser feita, justamente porque ela foi tão assim 
lançada precipitadamente que os responsáveis na organização pela sua aplicação 
demoraram um pouco a aplicar o seu sistema, para que o pessoal ficasse logo 
preparado em receber os dispositivos legais (JORGELITO CALS DE 
OLIVEIRA). 

 
A habilitação profissional seria um dos primeiros passos para a tão divulgada 

conquista da possibilidade de entrada no mercado de trabalho dos estudantes de 2º grau. As 

determinações do governo chegavam aos diversos estados de forma imperativa, colocando-

o em contradição, mais uma vez, em função da idéia divulgada pelo governo de que essa 

reforma foi amplamente discutida, permitindo que as diversas instituições educacionais 

públicas ou privadas, ou outras entidades de classe, sequer tivessem tempo de organizar a 

preparação para adoção das diversas medidas impostas. 

 
Creio que a intenção foi boa, mas os que iam realizar o que era programado é que 
não estavam preparados para receber aquela mudança no currículo. Então, por 
isso que eu disse, eu não sei, é só Deus sabe como foi essa formação, porque foi 
feita quase que de improviso não é? Os colégios não estavam preparados e muito 
menos os professores. Muito menos os professores. De tal modo que ela não 
surtiu efeito, essa, essa imposição de habilitação não surtiu efeito, tanto que foi 
revogada pela 7044 que é de outubro de 82, deixando a critério do colégio adotar 
ou não a habilitação.(JORGELITO CALS DE OLIVEIRA) 

 
O projeto de qualificação da mão-de-obra dentro dos estabelecimentos 

educacionais ficou seriamente comprometido:  
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 Profissionalização não foi implantada efetivamente na maioria das escolas da 
rede pública – notadamente as estaduais e municipais – por falta de recursos 
tendo sido simplesmente descartada pela rede privada devido ao elevado 
custo.”(GERMANO, 2000, p.187). 

 

No Ceará a questão da educação e as imposições feitas pelo regime militar para a 

adoção de um ensino de 2º grau voltado para a formação de profissionais para o mercado de 

trabalho, no advento da reforma de 1971, é tratada através das impressões de dois 

dirigentes, das principais instituições que naquele instante representavam o comércio local 

e as indústrias, o CDL118 (Clube dos Dirigentes Lojistas) e a FIEC119 (Federação das 

Industrias do Estado do Ceará), para onde convergiriam boa parte dos estudantes, escolha 

apoiada nos diversos cursos técnicos indicados pela reforma, que estavam diretamente 

ligados a estes dois grandes segmentos da economia local.   

 

A opinião de um representante de setores classistas ligados à economia cearense é 

fundamental para se analisar o contexto histórico vivenciado pela sociedade cearense 

quando da vigência da reforma educacional de 1971, estando personalidade supracitada  

                                                 
118 “O CDL foi fundado em 1959 o Clube de Diretores Lojistas, tendo o primeiro presidente, o empresário 
Rubens Lima Barros, é uma entidade de classe sem fins lucrativos, reconhecida como de utilidade pública 
através da Lei Municipal nº3248, 28 de Julho de 1966. Em 1995, através de um movimento encampado pela 
Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas, passou a ser chamada de Câmara dos Dirigentes Logistas. A 
Federação das Câmaras dos Dirigentes Lojistas do Ceará-FCDL, foi fundada em 05 de Dezembro de 1972. 
Em uma entidade Civil sem fins lucrativos, com sede e foro na cidade de Fortaleza, constituída pelas Câmaras 
dos Dirigentes Lojistas do Ceará.” (SITE DA FCDL) (grifo meu) 
119 “A criação da Federação das Industrias do Estado do Ceará, FIEC, era um desejo e uma necessidade 
vislumbrada desde o início da década de 1940 pelos industriais do Estado. No entanto, para que fosse 
concretizado o anseio da classe industrial era necessário que 5 (cinco sindicatos) tomassem parte e assinassem 
os estatutos sociais da entidade a ser formada e o requerimento a ser dirigido ao Delegado Regional do 
Trabalho, segundo a legislação sindical em vigor na época.Os cinco sindicatos que contribuíram para a 
criação da FIEC foram:Sindicato da Industria de Fiação e Tecelagem em Geral do Estado do Ceará; Sindicato 
da Construção Civil de Fortaleza; Sindicato da Industria de Calcados de Fortaleza; Sindicato da Industria de 
Topografia de Fortaleza e Sindicato de Alfaiataria e Confecção de Roupas para Homens de 
Fortaleza.Finalmente no dia 12 de maio de 1950, foi expedida a carta de reconhecimento da Federação das 
Industrias do Estado do Ceará, pelo Ministério do Trabalho. Na ocasião ficou a Federação das Industrias do 
Estado do Ceará – FIEC, integrada por cinco diretores: Presidente – Waldir Diogo de Siqueira; Vice - 
Presidente – Pergentino Maia; 1º Secretário - Thomaz Pompeu de Souza Brasil Netto; 2º Secretário – 
Francisco de Assis Philomeno Gomes; Tesoureiro – José Teófilo Gurgel. Em seus 50 anos de existência a 
Federação das Indústrias do Estado do Ceará – FIEC elegeu oito presidentes: Waldir Diogo de Siqueira – 
1950 a 1962; Thomaz Pompeu de Sousa Brasil Netto – 1962 a 1970; José Raimundo Gondim 1967 – 1970; 
Francisco José Andrade de Silveira 1971 a 1977; José Flávio Costa Lima 1977 a 1986; Luiz Esteves Neto 
1986 – 1992; Fernando Cirino Gurgel 1992-1999 e Jorge Parente 1999 -2006. Teve sua sede inicialmente 
instalada no 3º Andar do Edifício Jangada, à rua Major Facundo nº 253, local onde funcionavam 
conjuntamente os cinco sindicatos que possibilitaram a criação da entidade cearense.” (SITE DA FIEC) (grifo 
meu) 
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pouco envolvida diretamente com as questões burocráticas da área educacional.  A 

educação cearense na visão de Gervásio Pegado120 era elitista, com restrições na oferta de 

vagas para a escola pública, sinal sem condições, sequer de oferecer escolas em quantidade 

suficiente para atender a demanda.  

 
Na década de 70 a educação no Ceará era considerada de  boa qualidade, apenas 
era um pouco elitizada e o grande problema da educação ainda persiste de certa 
forma. Naquele tempo muito mais, era de que a minoria tinha acesso a educação e 
a grande maioria ficava excluída da educação, porque não só os colégios 
particulares eram poucos, mas  os colégios públicos, escolas públicas também 
eram muito poucas.(GERVÁSIO PEGADO). 

 

A Reforma Educacional aludida ao que parece não foi devidamente analisada, 

discutida ou mesmo aprofundada com os diversos segmentos da sociedade civil organizada, 

sem que para isto se descarte sua importância, se esta tivesse sido aplicada devidamente. A 

profissionalização se dava através do SENAC e SENAI, que contempla as análises  feitas, 

de que a política de formação técnica para os diversos setores da economia não 

apresentaram sinais claros de  concretização. 

 
Na época tive conhecimento da lei, sem dúvida nenhuma isso deve ter sido uma 
lei muito interessante e que se cumprida teria um resultado muito bom, muito 
positivo mais em geral as nossas leis são, são muito boas, são muito, são (dúvida) 
essa quantidade enorme, mas no geral não são cumpridas. No que eu tenho 
conhecimento era das escolas profissionais né que existiam na época que a pessoa 
que saia do ensino fundamental que pegava a escola profissional e eram três as 
escolas a escola do SENAC, a escola do SENAI e a escola profissional 
propriamente dita da Treze de Maio que era uma escola muito boa e nelas saíram 
muitas gente preparada pra ter acesso ao emprego, com certeza. (GERVÁSIO 
PEGADO) 

 
Na concepção de Francisco José Carneiro121, um dos dirigentes da representação 

classista ligada ao setor industrial, a ditadura militar exercia o controle sobre as grandes 

                                                 
120 “Um Líder classista por excelência Gervásio Braga Pegado nasceu na cidade de Cajazeiras, município 
paraibano, no dia 17 de Outubro de 1922. Iniciou suas atividades comerciais com um pequeno escritório de 
representações patrocinado por um cunhado de Edson Braga, Dr. José Bandeira com a denominação de 
Agência Neudson LTDA., de produtos farmacêuticos. Desde cedo, a partir de 1969, se dedicou as causas 
classistas e juntamente com vários companheiros do comércio como: Clóvis Rolim, Petrônio Andrade, José 
Afonso Sancho, Romeu Aldguari Rubens Lima Barros, Expedito Leite, Gustavo Silva, Edgar Damasceno 
entre outros fundaram um Clube de Diretores Lojistas de Fortaleza. Participou ativamente da fundação de 
várias outras CDL´s, inclusive da Federação em 1972. Foi presidente da CDL-Fortaleza e diretor da 
Federação, quando difundiu o movimento lojista no interior do estado. Hoje está presidente da Federação das 
Câmaras de Dirigentes Lojistas do Ceará com mandato 2003-2005”. (FCDL) (grifo meu) 
121 Presidente da FIEC entre 1971 e 1977. (grifo meu) 
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termas e questões nacionais: “Bom, os aspectos políticos nós estávamos ainda sobre os 

efeitos do governo ditatorial e que grande parte das relações eram controladas por esse 

governo.” 

 

No que diz respeito à educação, tema enfocado neste trabalho, e direcionado com 

o objetivo de compreender como a reforma de 1971 foi sendo gradualmente incorporada a 

estrutura educacional local, Francisco José Carneiro salienta que havia a preocupação de 

sua entidade com o tema, admitindo que decisões concretas foram tomadas, no sentido de 

preparar a mão-de-obra cearense para o trabalho, sem que para isto fossem aplicados 

recursos no sistema educacional público, valendo-se de escolas especiais para essa 

finalidade. 

 
 Antes de mais nada eu quero disser  que a, que as federações pelo menos a 
federação da indústria, é, sempre se empenharam em, promover  a educação, 
tanto a educação como o lazer dos seus usuários. Assim que o SESI na 
Federação, nós tínhamos o SESI que trabalhava na parte social esse aí mantinha 
as escolas de 1º grau e o lazer e tínhamos o SENAI, o SENAI que já vinha desde 
o tempo da fundação das federações por cerca de 1950 por aí. Então no ano de 
1970 já ouve realmente uma maior intensidade nesse esforço, porque o SENAI 
nessa época, construí o SENAI da Barra do Ceará muito grande uma escola de 
crédito para profissionalizante e o SENAI de Juazeiro que seria na região de 
Grato, Juazeiro e Barbalha e nós sempre procurarmos colaborar com o governo 
no sentido de auxiliar no desenvolvimento educacional do povo. 
 

Francisco José Carneiro reafirma ainda o que já vem sendo exposto, a reforma de 

1971 sequer foi discutida por diversos segmentos da sociedade, principalmente por aqueles 

que seriam os maiores beneficiados com essas medidas, no caso, o setor industrial: “Não, 

ela não foram discutida, essas reformas vinham, vamos dizer assim, de“goela abaixo”. Mas 

reconhece que qualquer iniciativa no sentido de ampliar a qualificação é bem vinda, não 

tendo condições de afirmar os resultados imediatos da lei 5692/71 no que se refere à mão-

de-obra cearense: “Sem dúvida qualquer educação promove uma melhoria e não resta 

dúvida que o nível do operariado que passou por essas entidades122 melhorou bastante, 

consideravelmente”. 

 
                                                                                                                                                     
 
122 “Bom aí não podemos avaliar, nos podemos avaliar os que passaram pelo SENAI, pela nossa, pelo que nós 
administrávamos. Com base nas escolas públicas, se bem que havia na época umas escolas técnicas, públicas, 
se não me engano uma chamada Getúlio Vargas” (FRANCISCO JOSÉ DO NASCIMENTO) (grifo meu). 
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 Historiar um momento tão importante da educação brasileira e cearense é 

extremamente relevante, devendo ser aprofundadas nas questões específicas ligadas às 

ações pedagógicas, que exigem conhecimentos ainda mais detalhados em torno, por 

exemplo, do currículo. 

 

O desejo incessante desse trabalho foi o de discutir, analisar, levantar os inúmeros 

problemas que se relacionam à efetivação de uma reforma educacional no Brasil, 

contextualizando-a na formação histórica cearense. Priorizaram-se as ações humanas, estas, 

por sinal, se manifestam por vezes de forma silenciosa, mas ao emergirem através do 

diálogo com as fontes mais diversas, acabam por denunciar os desejos mais escusos por 

poder, de governantes, burocratas, governos, daqueles, finalmente, que se dizem 

representantes do povo simples, que deslumbra na formação educacional a única 

possibilidade de atender as suas necessidades mais urgentes.  A História deve atingir os 

homens: as leis, os pareceres a normas educacionais, todas fazem parte de sua criação, seus 

detalhes e imperfeições não devem ser os únicos objetos de analise, eles fazem parte de 

uma complexa rede de relações que devem de forma habilidosa, serem denunciados, 

confrontados, compreendidos, par que nossas consciências possam efetivamente se libertar 

do presente em busca por respostas, estas são clareadas, quando esse olhar se volta ao 

passado. 

 
Há muito tempo, com efeito, nossos grandes precursores, Michelet, Fustel de 
Coulanges, nos ensinaram a reconhecer: o objeto da história é, por natureza o 
homem. Digamos melhor: os homens. Mais que o singular, favorável à abstração, 
o plural, que o modo gramatical da relatividade, convém a uma ciência da 
diversidade. Por trás dos grandes vestígios sensíveis a paisagem, [os artefatos ou 
as máquinas,] por trás dos escritos aparentemente mais insípidos e as instituições 
aparentemente mais desligadas daqueles que as criaram, são os homens que a 
história quer capturar. Quem não conseguir isso será apenas, um serviçal da 
erudição. Já o bom historiador se parece com o ogro da lenda. Onde fareja carne 
humana, sabe que ali está a sua caça. (BLOCH, 2001, p.54).   
 

Com a análise em torno das questões que envolvem a formação profissional 

sugerida para o ensino de 2º grau, procuramos estabelecer mais possibilidades que nos 

levam à compreensão desse passado sem perder de vista a influências e as implicações 

decorrentes dessas políticas educacionais no futuro.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Depois de ter sido feito todo o trabalho de pesquisa e análise sobre a temática 

estabelecida, levantaremos aqui, uma série de questionamentos e reflexões que 

posteriormente serão objeto de mais discussões em torno da reforma de 1971 e da realidade 

educacional cearense como fruto dessa relação que se encontra envolvido dentro de um 

mesmo processo, imbricado, entre o que ocorre nacionalmente e o que se observa no 

contexto local. 

 

A partir de 1930, as legislações educacionais sofrem um processo de 

nacionalização, sendo controladas pelos governos que se estabelecem e tendo como 

principal órgão gestor, o Ministério da Educação. A nacionalização das legislações 

educacionais que se convencionou chamar de reformas, trazem nas suas propostas de 

justificativa, muitas das vezes encabeçadas por interlocutores de governos, uma visão 

modernizadora da sociedade, sempre levadas ao grande público como algo revolucionário, 

capaz de levar a essa mesma sociedade as condições inimagináveis para a efetivação de 

seus projetos pessoais e coletivos. Estas por sinal não são fruto somente de governos, mas 

da ação direta de grupos que gravitam em torno  da educação como foi o caso da ABE ( 

Associação Brasileira de Educação) e da Igreja Católica, bem como o Movimento das 

Escolas Novas, sem que para isso esteja relativamente claro o nível de representação dessas 

entidades ou mesmo grau de envolvimento e legitimidade frente aos professores e 

estudantes de seus principais porta-vozes com a educação pública e privada.  

 

As reformas quase sempre são fruto de mudanças que ocorrem dentro das 

eventuais “rupturas”  processadas ao longo dos anos. Os anos de 1930, 1945 e 1964 são três 

dos grandes marcos que servem de referência para as reformas educacionais. Cada uma traz 

na sua elaboração, composição e efetivação traços marcantes e indeléveis de sua ligação 

com seu momento histórico. Dentro dos respectivos contextos são artifícios jurídicos que 

acabam por refletir os embates ideológicos que circundam, em alguns casos, esses 

momentos, que envolvem parlamentares, padres, militares e pseudo-educadores. Estão à 

mercê de intelectuais ou de grupos que arvoram para si o direito de interferir nas questões 
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de natureza educacional sem que para isso tenham se ausentado da condição de chefes 

políticos, catedráticos de universidades ou mesmo vestindo fardas. Dessa forma o que se 

observa é a ausência da sociedade, professores e entidades de classe, mesmo sendo elas 

exaustivamente citadas em várias obras, sem que sejam apontados com mais exatidão suas 

origens, composição e representação nos centros decisórios da sociedade.  

 

Os projetos políticos totalitários, ditatóriais ou pseudo-democráticos trazidos à 

baila com o fim da Segunda Guerra Mundial, não se escondem nas costas das reformas 

educacionais, estão à frente, trazem nas suas mais sutis especificações como o objetivo de 

normatização e regulamentação das estruturas educacionais brasileiras, o desejo de efetivar 

e legitimar governos e governantes. Suas reformulações não deixam de fora nem a forma 

física, nem tão pouco a conduta moral desejável e aceitável, para militares e determinados 

segmentos da Igreja Católica. Refletem em outro campo, o desejo não tão somente de 

formar os ditos cidadãos, interferem sobre a necessidade de reformular ainda mais, a 

formação profissional, criando os cidadãos úteis à nação, sem que para isso se criem as 

condições necessárias para a efetivação de uma proposta que represente de forma concreta 

a conquista no mercado de trabalho tendo com a devida justeza um salário que lhes sejam 

dignos. 

 

A centralização nas ações educacionais e a efetivação de suas políticas, 

configuram-se uma outra marca desse momento, para a concretização desse intento sempre 

foi desenvolvido uma máquina burocrática correspondente que aos poucos se refletem na 

realidade estadual. Com isso, além dos objetivos já exaustivamente comentados nesse 

trabalho, tenta-se circunscrever, sociedade, através dos mais diversos níveis de 

escolaridade, na imensa teia de relações, controladas pelo Estado que trabalha em torno da 

elaboração de uma nova nação. 

 

Quando se trabalha de forma mais efetiva a reforma de 1971, elaborada através de 

vários dos mecanismos criados pelas reformas que as antecederam, principalmente no que 

diz respeito ao ensino profissionalizante e à conduta moral e cívica, admissíveis, 

observamos que ela reflete em linhas gerais um contexto histórico marcado belo “Brasil 
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grande” e seus derivados, “Milagre Econômico”. Forjada nos “porões” da tecno-burocracia 

do Regime Militar, mesmo se valendo da concepção democrática e revolucionária, para ser 

divulgada para a sociedade.  

Trazida para a realidade cearense, passa a ser discutida dentro de um contexto que 

muito a contradiz. A falta de condições para recebê-la, a inegável situação caótica do 

ensino local marcado por atrasos de salários e a prematura estrutura física recebe o véu 

moralista e patriótico na tentativa de acobertar o que já se diz e dizia, mais até o presente 

momento não se tinha comprovado. Uma estrutura educacional que ainda marcada por uma 

profunda discussão de competências, entre as esferas municipal e estadual, tornando 

ameaçadora a possibilidade de encontrarmos condições para que a tão propalada revolução 

na educação realmente ocorresse. A imprensa local possuidora de uma missão tão nobre, 

que além de buscar a informação, deveria levar aos lares cearenses os devidos 

esclarecimentos sobre a situação educacional local, amolece, opta por uma relação dúbia, e 

se restringe a elogiar, sendo mínimas as chances de encontrarmos alguém que se 

aventurasse a discordar do regime.  

 

Por último, a maior conquista do regime militar, a profissionalização da 

sociedade, das massas, ou mesmo dos cidadãos, não se concretizou como o desejado ou 

mesmo divulgado. Essa realidade não é dita ou mesmo comentada, por um ex-militante, um 

ex-sindicalista, um ex-professor. É comentada por entidades representativas da sociedade, 

na pessoa de seus dirigentes, de razoável nível de organização e representação, que 

passados esses anos, declinam do seu direito de líderes das elites empresarias, e no gesto de 

comprometimento com a história de uma sociedade tão marcada por injustiças, diz com 

liberdade, sua verdade aqui registrada. 
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ANEXO I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jornal O Povo, 13 de agosto de 1971 
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Jornal, Tribuna do Ceará 30 de Junho de 1971 
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