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ESUMO

Este trabalho tem por objetivo apresentar uma
reflexão sobre a chamada "Era de Vargas ", operíodo
da História do Brasil que vai de 1930 a 1945, e que se
caracteriza por profundas oscilações entre a democra-
ia e o autoritarismo ditatorial, entre a forma
entralizadora e autoritária ("linha dura '') de gover-

no e o paternalismo, entre mudanças radicais e
continuismos ... Buscamos, além dos livros de História
do Brasil, apoio na literatura, sobretudo em Graciliano
Ramos, para explicitar melhor essas controvérsias. Afi-
nal, o que se expõe pelas vias literárias nada mais é do
que o que se passa dentro efora do coração e da mente
de quem escreve/retrata o cotidiano.

Palavras-chave: História da Educação Brasileira;
Era de Vargas.

ABSTRACT

This work has for objective topresent one
reflection about the calling "Vargas ' epoch ", a period
of lhe Brazilian History that happened from 1930 to 1945,
and that was characterized by deep oscillations between
the democracy and the dictatorial authoritarianism,
among centralizing and authoritarian form ("hard line '')
of government and the paternalism, between radical
changes and perpetuity by one man in the control ...
Besides books ofHistoryofBrazil, we lookedforsupport
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in the literature, especially Graciliano Ramos, for better
explain those controversies. At last, what is exposed by
lhe literary roads it is nothing else than what happens
inside and out of the heart and mind of who write/portrayt
lhe quotidian.

Keywords: Brazilian Education History; Vargas'
Epoch.

INTRODUÇÃO

A revolução de 1930 tinha por objetivo maior o
rompimento do sistema político vigente, caracterizado
pelas fraudes eleitorais "a bico de pena" (não havia voto
secreto), que vinham garantindo, unicamente, a vitória
do candidato situacionista. O movimento revolucioná-
rio iniciou-se no Rio Grande do Sul, com Getúlio Vargas
à frente. Tinha o apoio dos militares (que viram frustra-
das suas revoluções), dos políticos antigovernistas, e
dos exilados políticos que, vindos da Argentina e do
Uruguai, começavam a afluir em Porto Alegre, e dese-
javam (juntamente com os "agitadores esquerdistas" do
país) dar ao movimento o caráter de golpe comunista.

O Plano de Vargas era fazer uma reforma social: à
educação e à saúde deveriam seguir-se leis trabalhistas
que assegurassem à população - principalmente à classe
proletária - melhores e maiores vantagens. Assim. fo-
ram criados os Ministérios da Educação e Saúde, e o do
Trabalho, Indústria e Comércio, com Fran isco Cam e
Lindolfo Collor (respectivamente) à frente das pastas.
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Pode-se dizer, entretanto, que esse período foi
marcado por atitudes paternalistas (no campo do traba-
lho e da previdência social), centralizadoras e autoritári-
as. Além disso, no campo educacional, o idealismo
imperou, ois acreditava-se ue "a transforma ão social
se daria pela educação" (Buffa & Nosella; 1991; 62).

Em síntese, a política educacional (..) ca-
racterizava-se, de um lado, pela centralização
autoritária e, de outro, pela preocupação em
equacionar as questões da relação escola-traba-
lho, ou seja, da projissionalização do ensino. (..)
Entretanto, as soluções (..) aprontam para uma
direção inversa à medida que considera a relação
escola-trabalho do ponto de vista do capital, isto
é,formar mão-de-obra para o mercado de traba-
lho. (Buffa & Nosella;; 1991; 96-97)

Esse trabalho pretende, pois, analisar, ainda que
de forma suscinta, esse período da história, demarcan-
do as evoluções (ou involuções) no campo da educa-
ção. Não resta a menor dúvida de que essa não é uma
tarefa fácil, pois "enfrentar a História" é arriscado;

os problemas brotam de todos os la-
dos e ganham as mais diferentes for-
mas. Mas, a tarefa em relação à
História da Educação é arrisca-
díssima. Os historiadores, mesmo ad-
mitindo as suas dissenções, pelo
menos aludem-se mutuamente, porque,
bem ou mal, reconhecem o oficio de
historiar. Mas, a quem se reporta
aquele que investiga a História da
Educação? (Warde; 1990; 03).

Se não foi possível dar vida própria aos aconteci-
mentos educacionais, pois eles se inserem numa conjun-
tura mais ampla, e associam-se, influenciam e se deixam
influenciar pelos acontecimentos históricos, sociais, eco-
nômicos (dentre outros), podemos afirmar que tentamos
adotar o "critério temático", onde considera-se a Educa-
ção como um "tema da História" (Warde; 1990; 07).

1930: NO SIGNO DA CONFUSÃO
INSCREVE-SEUM BRASILASSOCIADO ÀS
IDÉIAS DE LIBERDADE E PROGRESSO

... Jamais alterar o ontem com os olhos apenas
de hoje. Seria negar, num trabalho de História

da Educação, a historicidade da história
(Freire; 1989; 13).

Uma breve incursão na história da Ia República
e constata-se a emergência de profundas transforma-
ções na sociedade brasileira (expansão da lavoura - me-
lhoramento urbano - crescimento industrial) acoplado
ao fim de um regime de escravidão e adoção do traba-
lho assalariado, rumo à modernização.

Surge aí a necessidade de escolarização como
salvadora da Pátria ... no contexto de uma NAÇÃO EM
FASE DE ENDIVIDAMENTO, onde se imprime um
ESTILO DE VIDA RURALÍSTICA cujo interesse bá-
sico centrava-se no comércio do café e na manutenção
do poder. Demarcam-se "as ligas contra o analfabetis-
mo" como instrumento político-eleitoreiro, movimento
este atropelado pelo OTIMISMO PEDAGÓGICO, tí-
pico dos meados dos anos 20 e apogeu na 23 República.
Um ideário Escolanovista que centrava suas preocupa-
ções na reorganização interna das escolas e no
redirecionamento dos padrões didático-pedagógicos.
Esse movimento se configura sob a inspiração dos edu-
cadores John Dewey e William Kilpatrick, numa época
em que as questões de democratização, de implantação
da industrialização e de educação popular entram nas
discussões da sociedade civil, mediadas pela C.B.E.,
deixando toques para a REVOLUÇÃO DE 30 ...

O fato é que da Colônia à República, a educação
brasileira nasce sob o signo dos Jesuítas, ligada às oli-
garquias e à Igreja, cuja disciplina imposta foi suficien-
te para demarcar o período de dependência e exploração
instituído pela metrópole, delimitando as vertentes da
Pedagogia Tradicional, evoluindo para uma Pedagogia
Nova, surgida dos movimentos da burguesia e das clas-
ses médias com vistas a modernização do Estado e da
Sociedade Brasileira. Descobre-se a educação infantil,
a qual passa a ser o Centro de Educação e do processo
educacional. Chega-se a uma Pedagogia Libertária,
originadas nos projetos ensaiados na década de 20 atra-
vés do movimento popular-operário de linha anarquis-
ta e anarco-sindical, ligado às primeiras organizações
proletárias do Brasil, em clima de agitação.

Quem são os atores e os sujeitos na construção
deste percurso até a década de 30? Entre os Jesuítas,
Nóbrega, "uma realidade que desvela uma relação
dia\ética entre as condições materiais de nossa socieda-
de e as suas supra-estruturas mediadas pela 'ideologia
da interdição do corpo', forjada pela leitura de mundo
dos Jesuítas" (Freire; 1989; 32), de repressão e
desaculturação em nome da inteligência e da fé, um
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:=:::::.:=:;::=;o _ ssi o predeterminado por preconceitos
~=-==:~0:::el~i)londo uma leitura do mundo real, inau-

(:c:;z!::~er:i!illlO no Brasil; com a expulsão dos
.cs:::::iS..:2SS;:=::e~Pombal com a remodelação iluminista,

egação ao ensino escolástico imposto
...:=5íi::i:5.. tendo como conseqüência 13 anos sem

s:~s -=_: _ _ ergênciade aulas avulsas.
_ de feito do herói apontado? Conside-

- o fato da introdução do ensino da língua
=:::::::=L =- substituição ao Latim. Emergem a

- - Ensino como função do Estado Portu-
- - =il e os subsídios literários, confirmando o

amar e uma ruptura parcial com o en-
r~"'--'''''_nColonial, onde se percebe "uma mudança

c......t::....:",'~ coareúdo do que de método" (Ribeiro; 1993;
oão VI no Brasil, surge a necessidade da
o aparato urocrático ao Estado Brasileiro.

O-seo nsmo Superior Profissionalizante
~-~em o número e escolas elementares de

-:·I-~-"?_~:er. Associadas a este investimento, surgem
~~~~ - mal, Bibliotecas e a Ciência (Jardim Botâ-

-est época, na placidez aparente, surgem as
-.IJ'--''--_:_ - - manifestas pelas lutas, revoltas em todo

~_~,an (Maranhão), Mascates (Recife-Olinda),
_-'-' __-..-J- paulistas), na contradição fundamental, en-
:lC:':;::=~-s~-;ã-ode uma estrutura social do Brasil Coloni-

segundo Caio Prado (1977), "produz para
ue se organizava, não para atender às ne-

....;;;;;::=---~-e5 róprias, mas para servir a interesses estra-
- e a emancipação crescente. Em 1824 ...
-" a 1a Constituição onde se explicita, em seu

_==--=_:....:;- oSeção XXXII "a instrução primária é ga-
os os cidadãos ..." (In: Freire; 1989; 46).

mo imaginar sua operacionalização se o pró-
~ o liberal tinha assumido a continuidade da
zão e do modo de produção escravista, onde o

~...:.'~- ão era considerado cidadão e portanto não
-'"",,",'~.::.e essidade de se manter um ensino elementar

ulação geral com o fim de inculcar ideologi-
___ ..;..•.•.ze os padrões dominantes, porque a produção e,
...0..-....•••• -•...,. as relações sociais de produção e o modo de
~ ..•.ão se faziam pela violência pela própria escravi-

cf. Freire; 1989; 50-51).

Propalavam idéias liberais, senão no real pelo
menos no papel. Até aí a proclamação da ne-
cessidade da educação popular foi apenas uma
farsa liberal, encenada em nome da democra-
cia, pelos dominantes, para dissimular ojogo
político que realizavam com vistas a garan-
tir-lhes todos os direitos e privilégios. (..) As

idéias de classe dominante, são as idéias do-
minantes em cada época. (..) A noção de ide-
ologia existente na sociedade de classe implica
na elaboração de um discurso pretensamente
universal (..) Identificar a realidade com aqui-
lo que as classes dominantes dizem quem é,
ocultam as contradições, subjugam e tomam
o lugar das representações opostas às suas.
Impedem, assim, que a classe dominada tome
consciência reveladora das contradições
(Cury; 1978; 4).

Nestes termos, a educação brasileira oscila entre
sonhos e uma realidade isolada e avulsa, sob a regência
do Método de Lancaster transplantado para o Brasil, no
momento em que já estava em desuso na Inglaterra. É a
vez do Colégio Pedro 11... Para as elites agrárias, e pro-
messas para alunos pobres. Relatórios avaliativos são
divulgados e num deles José Lino Coutinho anuncia:
"Seria necessário mais aulas de agricultura com que
muito deve ganhar o Brasil, à extensão da bondade de
seus solos" (Freire, 1989;53). Portanto, o objetivo des-
ta época era garantir através da educação, as relações
de rodu ão e ortanto o modo de produção escra ista
e o analfabetismo escravista. No contexto da econorrna
colonial, agrícola-exQortadora e dependente, a educa-
ção primária era relegada a lanos inferiores.

mesmo não se podia afirmar da educação su-
perior, pois esta atendia à elite, que possuía o controle
burocrático do Estado. Um diploma que referenda a a
posição social, política e econômica a quem os possuía
e aos seus grupos iguais. Neste contexto surge a auto-
nomia enquanto nação brasileira. "Impunha-se exigên-
cias a organização educacional" (Ribeiro; 19 8' 2 ).
Mas como ela foi estabelecida, resistindo a mudanças
internas dificultou os seus problemas, obstáculos ao
atendimento escolar. Nova crise no plano econômico
logo após a abertura dos portos. Desequilíbrio na ba-
lança comercial, consumo interno maior do que a ofer-
ta de produção do País, maior concorrência no comércio
externo e a substituição do aparato administrati o com
a saída da Corte, o retorno de D. João VI para Portugal
entrando na história oficial D. Pedro I. Uma história
econômica com déficit, de medidas para superação da
dependência de capitais estrangeiros. Diante do fatos,

já que a atividade manufatureira não tinha con-
dições de desenvolver-se pela concorrência in-
glesa, até que um outro produto agrícola viesse
a ser encontrado, a crise econômica instala-se
e leva aperturbações sociais que marcam a his-
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tória do Brasil durante a primeira metade do
século XIX. Faltavam recursos para que fosse
possível dar vigência nacional ao aparelho de
Estado. (Ribeiro; 1978;28)

Nesse contexto, a educação passa a não ser vista
como prioridade já que os recursos não eram disponí-
veis. Entra em cena a Formalização' do Dualismo da
Educa ão - O PÚBLICO vê-se PRIVADO quando em
1834 é decretado o ato adicional à onstituição de ori-
entação descentralizada delegando maior autonomia nas
províncias. O ensino primário sofre conseqüências (gra-
ves diferenças quantitativas e qualitativas na organiza-
ção escolar brasileira em todos os níveis da instituição)
da instabilidade política, da insuficiência de recursos
bem como do regionalismo que imperava nas provínci-
as, hoje Estados.

A solução, mesmo que temporária, para esta cri-
se, vem com o sucesso da lavoura cafeeira. "Apesar de
ser uma matéria-prima de origem agrícola como a cana-
de-açúcar, as diferentes relações estabelecidas na soci-
edade brasileira não representaram uma pura e simples
repetição da situação característica das épocas áureas
do ciclo da cana" (Ribeiro; 1978; 32). A nova Lavoura
anunciava o novo... a capacidade de gerar o novo a
partir do velho, ou seja trabalhar um gênero novo, em
uma zona nova valendo-se dos meios de produção dis-
poníveis. Fundada na grande propriedade e no traba-
lho escravo, transforma-se progressivamente quanto as
condições de trabalho, desembaraçando-se pouco a pou-
co do elemento escravo. Era a passagem de uma socie-
dade exportadora com base rural agrícola para
urbano-agrícola-comercial.

A silhueta antiga do senhor de engenho perde
aqui alguns de seus traços característicos, des-
prendendo-se mais da terra e da tradição - de
rotina-rural. A terra de lavoura deixa então de
ser o seu pequeno mundo para se tornar unica-
mente seu meio de vida, sua fonte de renda e de
riqueza. A fazenda resiste com menos energia
a influência urbana, e muitos lavradores pas-
sam a residir permanentemente nas cidades.
Decai rapidamente a indústria caseira e dimi-
nuem em muitos lugares asplantações de manti-
mentos que garantiam outrora certa autonomia
a propriedade rural.
Cumpre relacionar esse fenômeno, até certo
ponto, com a carência de braços, já que os
efeitos da extinção do tráfico negreiro corres-
pondem cronologicamente à maior expansão

da Lavoura do café (..). O café (..) tornou-se
não só afonte de riqueza mais ponderável das
regiões produtoras, como também e cada vez
mais, a única verdadeiramente dignificante.
(Holanda; 1982; 129)

Neste modelo dar-se-á o crescimento capita-
lista com a reorganização do sistema interno de tra-
balho urbano (novas categorias econômicas) e divisão
de funções (trabalho por classes). Já se anunciam o
crescimento da camada média e a trabalhadora (es-
cravos, semi-escravos e trabalhadores livres) e indí-
cios da condição de classe dominada na sociedade
brasileira. Como não existiam estatísticas educacio-
nais na época, pressupõe-se que apenas um décimo
da população era atendida pela instrução primária,
constituída em aulas de leitura, escrita e cálculo (cf.
Ribeiro; 1978; 35). O fato concreto é que para a gran-
de maioria da população brasileira, o regime de vida
não favorecia a ida a escola. A crise do modelo agrá-
rio comercial exportador dependente e a tentativa do
incentivo à industrialização onde também se delineia
o fim do tráfico de escravos. Nesta fase destaca-se,
com a reforma de Leôncio de Carvalho, uma "liber-
dade de ensino" condicionada a inspeção e da~

quência" condicionada aos exames eliminatórios.
Fatos se sucedem ... Abolição da escravatura, cons-
pirações políticas e Proclamação da República com
o apoio da camada média (militar), da camada domi-
nante do café e a omissão da maioria da população.
Na área da Educação, esclarece-se o Dualismo fruto
da descentralização semeada e legalizada na Consti-
tuição de 1891.

Eis aqui uma amostra do Positivismo em alta no
Brasil... e a Ciência ressurge rompendo a tradição
humanista clássica, responsável pelo academicismo
dominante, até então, no ensino brasileiro.

Que teria a ciência positiva a dizer sobre a ra-
zão ou não-razão, dimensionando os Seres
como sujeitos de sua liberdade? A Ciência po-
sitiva nada tem a dizer porque, fundamental-
mente, abstraiu-se de tudo o que subjetivou
(Ronca, in: Freire; 1992; 10).

Ou, ainda,

Se a denominação da escola primária represen-
tariapolítica epedagogicamente apermanência
da idéia de um ensino público suficientemente
difundido e realmente formativo, a ciassifica-
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ção de escolas de primeiras letras simboliza-
va, antecipadamente, a tibieza congênita que
irá marcar a maior parte dos esforços da edu-
cação popular durante o Império e até mesmo
na República (Ribeiro; 1978; 26).

, SIM, 1930 ... NA LITERATURA
B E A ÉPOCA

Eis a literatura caracterizando Nosso Herói (ou
- erói na nossa Literatura). Os trechos que se se-

nos dão uma idéia de como se poderia analisar
o o histórico a que nos referimos, agora não
a isão dos historiadores e pesquisadores, mas

em iveu, sentiu e sofreu as ações e os des-
os da época.

emus Revolução!?

"1930 não foi apenas, como ainda há quem su-
uma associação heterogênea de políticos des-

rentes e militares indisciplinados - e é o que o
gue de vários motins que aqui se realizaram, o

sseio feito por Deodoro de S. Cristóvão ao Campo de
ztana, por exemplo.

Em 15 de novembro de 89 houve grande facili-
ce, tão grande que os republicanos se espantaram. E

vo encolheu os ombros. Pouco antes da vitória o
ero de conspiradores era insignificante. Obtido o

- '0de um chefe, todos baixaram a cabeça e obedece-
. Aquilo veio de cima para baixo. Propriamente não

ev revolução: houve uma ordem.
Em 1930 tivemos uma revolução. Faltou aí a fi-

dum general de prestígio que, declamando frases
'enientes, tornasse a luta desnecessária. Veio a luta,
dura em alguns pontos, e a muitos o malogro da

tativa parecia quase certo no começo: quarenta anos
pública haviam dado ao povo a certeza de que o

'erno sempre ganha.

contramos O grande lider._.

"Certamente eram precisos chefes - e estes apa-
_ ram, mas ainda sem dragonas. Surgiram no decur-

a contenda, foram impostos pelos acontecimentos,
-e todos provincianos, civis e militares.

Coisa bastante surpreendente em 1930 foi a rá-
pida mudança de valores sociais, o que determinou
uma subversão quase completa na hierarquia. Vários
cavalheiros importantes, autores e colaboradores da
revolução, foram depressa relegados para segunda clas-
se, enquanto personagens obscuras, inteiramente des-
conhecidas, galgavam postos elevados. Entre os
militares, vivemos o domínio dos tenentes. Se aquilo
fosse uma agitação de superfície, provavelmente um
dos três generais que se apossaram do poder teria nele
permanecido. Getúlio Vargas não era general: foi in-
culcado pelo sargento, pelo cabo, pelo instrutor da li-
nha de tiro, pela tropa que em um mês engrossou de
modo assustador com paisanos repentinamente
militarizados."

Mais, onde está o programa?

"Realmente faltava um programa. Como seria
possível fazer uma revolução sem programa? Derrubar
para quê? Conversa fiada, tempo gasto à toa, perdas de
vida e fazenda - e no fim, conquistado o poder, ficarem
todos olhando uns para os outros, indecisos. Os homens
de 1930 não tinham um programa. E justificaram-se.
Como teriam podido arranjar isso? Importar? Que é que
deviam importar? Vivíamos num país onde os lugares
se diferençavam muito uns dos outros. O Nordeste era
superpovoado, o Amazonas era quase deserto. Tínha-
mos criaturas civilizadíssimas em Copacabana e selva-
gens de beiço furado no Mato Grosso. Quem sabia disto
lá fora?

Assim, os revolucionários deram uma explica-
ção razoável ao público: tencionavam firmar-se na re-
alidade brasileira. E como essa realidade tudo podia
comportar, houve aqui um saco de gatos: inimigos fe-
rozes se juntaram, idéias contraditórias tentaram har-
monizar-se. "4

EDUCAÇÃO PRÉ-MANIFESTO(A):
O PIONEIRISMO SEINICIA ANTES DE 32!?

Reformistas ... mas nem tanto!

"Até 1920 surgiram tentativas de sistematização
do ensino, realizadas pelas reformas dos ministros Ben-
jamin Constant, Epitácio Pessoa, Rivadávia Correa e

Trechos retirados da obra de Graciliano Ramos. Alexandre e outros Heróis. São Paulo: Martins, 1990, p. 203 a 207.
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Carlos Maximiliano, todas voltadas para o ensino se-
cundário. A cada proposta, um foco diferente para a
educação: uma privilegiava a parte literária; outra ten-
tava implantar um critério prático ao estudo das disci-
plinas; outra prega a liberdade de ensino; outra objetiva
o ensino secundário como formador do cidadão e não
do candidato ao nível seguinte.

A esse respeito afirma Ribeiro:

Ora, uma reforma pende para umapredominân-
cia, ora para outra, sem contudo, progredir no
sentido de conseguir-se um ensino secundário
mais adequado às novas tendências sociais no
Brasil" (RiBEIRO; 1984; 73). (ln: Moura,
Vieira & Veras; 1993; 10)

Em cada uma das reformas anteriores, em que
impressiona vivamente a falta de uma visão
global do problema educativo, a força
inspiradora ou a energia estimulante mudou
apenas de forma, dando soluções differentes
aos problemas particulares. Nenhuma antes
desse movimento renovador penetrou o âma-
go da questão, alterando os caracteres geraes
e os traços salientes das reformas que o pre-
cederam (Manifesto dos Pioneiros. In:
Ghiraldelli; J 990; 58).

Por um lado, à administração federal cabia
cuidar da educação secundária e superior. O ensino
secundário e superior, profissionalizante, tinha por
objetivo qualificar o operariado, fazendo surgir até
"na escola primária o trabalho manual como disci-
plina do currículo". De outro lado, "as reformas es-
taduais e a do Distrito Federal prenderam-se quase
que exclusivamente à educação primária e normal",
voltando-se para uma nova metodologia, baseada em
Dewey, Decroly, Claparêde, dentre outros. (Tavares,
1977: 31-32)

E os projetos educacionais da época?
(Se é que existiam projetos... )

"Liberais, católicos, integralistas, governistas e
aliancistas coloriram o debate político e educacional
dos anos 30. Em suma, todos desejavam a construção
de um 'novo' Brasil, diferente da Repúblicaoligárquica
que a Revolução de 30 veio colocar de lado. (...)

No campo da educação, as atitudes do gover-
no Vargas caminharam sob os mesmos parâmetros
táticos de sua política trabalhista. Logo nos pri-

meiros momentos após os acontecimentos que en-
cerraram a Primeira República, desenvolveu-se um
esforço governamental no sentido de controlar as
duas grandes tendências do pensamento educacio-
nal esboçado nos anos 20. De um lado estavam as
diversas facções conservadoras, e até mesmo reaci-
onárias, muitas delas expressamente ligadas à Igre-
ja Católica ou às organizações semifascistas, e que
desaprovaram alterações qualitativas modernizantes
nas escolas, e muito menos concordavam com a de-
mocratização das oportunidades educacionais a toda
a população. De outro lado estavam os grupos in-
fluenciados pelos chamados "profissionais da edu-
cação", os liberais, que desejavam mudanças
qualitativas e quantitativas na rede de ensino públi-
co". (ln: Ghiraldelli: 41-42:1994)

Assim, os projetos educacionais existiam mas
formavam um quadro multicor ... Senão vejamos:

• LIBERAIS a De idéias democráticas (Pedagogia
Nova) - Formavam os "Profissionais da educação", que
em 1932 publicavam o Manifesto dos Pioneiros da Edu-
cação Nova (mudanças qualitativas e quantitativas na
rede do ensino público).

• CATÓLICOS a Adeptos da Pedagogia Tradicional,
reagiram ao manifesto, contra teses escolanovistas (cam-
panha de difamação, desaprovam a modernização da
escola e sua democratização para as massas. Em 1932 ...
os católicos publicam "um memorial" pedindo aprova-
ção de suas teses (mais de 700 assinaturas de pessoas
importantes da época).

• INTEGRALISTAS à Tendência ao Estado to
rio no estilo neofascista.

• ALIANCISTAS a De Bases populares, frente -
imperialista e antifascistas. Projeto vinculado ao m
mento operário da Ia República (recupero
recém-criado Partido Comunista do Brasil). Tendê
socializante ao Estado Democrático-popular.

Das transformações dentro da ordem (en
rais e católicos) ... Às transformações que lev
uma nova ordem (entre Integralista e Aliancistas

Os atores... ou seja: o grupo responsáve _
Educação manifesta antes do Manifesto ...

Nada tinha de homogêneo. O termo .• -:c

utilizado constantemente para desi _-
apenas um arcabouçoformal que a n"
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berais elitistas como Fernando de Azevedo e
Lourenço Filho e liberais igualitaristas como
Anísio Teixeira. Além disso é preciso lem-
brar as presenças de Paschoal Lemme, Rol-
dão de Barros etc., também signatários do
"Manifesto" e simpáticos ao socialismo (ln:
Ghiraldelli: 42: 1994).

Quase todo o ministério de Vargas foi
organizado para ordenar o País...

Não obstante, para satisfazer as reivindica-
ções dos mineiros e do Rio Grande do Sul, se-
gundo os cronistas da época, foram criados
mais dois ministérios: o da Educação, para o
mineiro Francisco Campos que, sete anos de-
pois seria o autor da famosa Constituição
"Polaca" de 1937; e a do Trabalho Indústria
e Comércio para o gaúcho Lindolfo Col/or.
(Basbaum: 1978; 15)

IV CONFERÊNCIA NACIONAL DA
EDUCAÇÃO - TEMA: AS ~RANDES
DIRETRIZES DA EDUCAÇAO
POPULAR ... O DIVISOR DAS ÁGUAS
ENTRE CATÓLICOS E LIBERAIS

Em tempo ... Vargas admite não ter em seu go-
emo revolucionário uma Política de Educação e que

esperava que surgisse dos INTELECTUAIS "o sentido
pedagógico da revolução".

As vanguardas dos educadores brasileiros vi-
nham se reunindo, desde ofinal dos anos 20,
em Conferências Nacionais promovidas pela
Associação Brasileira de Educação (ABE).
O ano de 1931 foi palco da IV Conferência
Nacional de Educação, organizada para a
discussão do tema geral "As Grandes Dire-
trizes da Educação Popular ". Vargas havia
acabado de criar o Ministério da Educação
e Saúde Pública (MESP), cujo titular da pas-
ta, Francisco Campos, compareceu à Confe-
rência. Aliás, diga-se de passagem, opróprio
Vargas esteve presente no evento, onde con-

fessou aos educadores que o "governo
revolucionário" não tinha uma proposta edu-
cacional (Ghiraldelli; 1994; 41).

Acirrando opiniões e passando à
ofensiva - os liberais publicam O
Manifesto ... em tempo, os católicos
reagem e publicam Um Memorial

A disputa entre católicos e liberais precisa-
va ser arbitrada pelo governo com habili-
dade. Era impossível, imprudente, negar o
apoio dos católicos. Todavia, era necessá-
rio ainda manter como aliados os chama-
dos "profissionais da educação ", dadas as
soluções pedagógicas aparentemente atra-
tivas e modernizantes que elas defendiam
(Ghiraldelli; 1994; 44).

Nesse contexto, Vargas avança nas conquistas
sociais, manifestando via POPULISMO TRABALHIS-
TA, a adoção de medidas patemalistas (salário míni-
mo, férias, licença-gestante ... etc.).

Francisco Campos, para equilibrar ambos os gru-
pos acabou colocando em execução uma política pró-
pria, bem distante dos princípios democráticos.

DO ENTUSIASMO, PELO OTIMISMO,
AO REALISMO PEDAGÓGICO

o espírito de renovação do início da década de
20, inspirado nos anseios do Modernismo, em busca
de uma consciência nacionalista e cientificista, mar-
cou o "entusiasmo pela educação", que ~ontava tam-
bém para a importância do ensinà primário (a solução
dos problemas nacionais) e para a ~mpIiação do aces-
so à escola (multiplicando o número de instituições
escolares.

A esta fase se sucedeu o chamado "otimismo I
edagó'gico" que, além de manter a preocupação na-

cionalista, pregava a qualidade do ensino, em oposi-
ção à mera difusão quantitativa de um ensino de baixa
qualidade.

Posteriormente, entusiasmo pela educação e
otimismo edaO'óO'icose fundem numa idéia de ue a
escolarização desempenha importante papel no ro-
cesso e mudança social, política e econômica da so-
ciedade (e para isso a qualidade é fundame.ntal);~
além disso, há outros movimentos educatlvos na so-
ciedade, e que devem ser considerados: é o "realis-
mo em eâucaçao C. alva: 29-3 : 1973).

Nesse clima de debates, de efervescência de
idéias educacionais, Getúlio Vargas, numa atitude
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de conciliação política cria o ministério de Educa-
ção e Saúde Pública, com Francisco Campos à fren-
te da pasta, que realiza reformas no ensino
secundário, superior e comercial, com objetivo de
fazer uma adaptação das idéias inovadoras da épo-
ca ao comportamento tradicional do nosso sistema
de educação.

1932 ... O MANIFESTO MANIFESTO.
DEFINE-SE O PROJETO POLíTICO-
PEDAGÓGICO DA ESCOLA PÚBLICA,
GRATUITA E LAICA

Os atores ocultos (Dewey, Kilpatrick e outros) e
os MANIFESTANTES - (Fernando de Azevedo e Lou-
renço Filho - liberais elitistas) que associaram Dewey
com o socialismo de Durkheim e Pareto, como conse-
qüência, uma escola pensada em termos elitistas ...
redistribuídas de acordo com os talentos; Anísio
Teixeira, discípulo de Dewey, acentuou a defesa de uma
escola única de reação aos males do capitalismo.

No MANIFESTO, quanto às linhas gerais do
plano ...

A instrução pública não tem sido, entre nós, na
justa observação de Alberto Torres, senão um
"systema de canaes de exodo da mocidade do
campo para as cidades e da producção para o
parasitismo". É preciso, para reagir contra es-
ses males, já tão lucidamente apontados, pôr
em via de solução o problema educacional das
massas ruraes e do elemento trabalhador da
cidade e dos centros industriaes já pela exten-
são da escola do trabalho educativo e da esco-
la do trabalho profissional, baseada no
exercício normal do trabalho em cooperação,
já pela adaptação crescente dessas escolas (pri-
mária e secundária profissional) ás necessida-
des regionaes e ás profissões e indústrias
dominantes no meio. A nova política educaci-
onal rompendo, de um lado, contra aformação
excessivamente literária da nossa cultura, para
lhe dar um caracter científico e technico, e con-
tra esse espírito de desintegração da escola, em
relação ao meio social, impõe reformas profun-
das, orientadas no sentido da producção e pro-
cura reforçar, por todos os meios, a intenção e

! f. in: Ta ares; 1977; 61-85.

o valor social da escola, sem negar a arte, a
literatura e os valores culturaes (Trechos do
Manifestoin: Ghiraldelli; 1994;68-69).

o "Manifesto" de 32 ganhou a marca funda-
mental do seu redator, o próprio Fernando de
Azevedo. E daí, certamente, seu tom elitista.
Mas mesmo assim o "Manifesto" foi o bastan-
te para provocar o ódio incontido dos católi-
cos. Contra o "espírito de modemidade" que,
segundo o próprio Fernando de Azevedo, fazia
do "Manifesto" um documento que visava à de-
fesa de uma "nova educação" adaptada a uma
"civilização urbana e industrial ", insurgiram-
se diversos setores conservadores. Alceu de
Amoroso Lima (Tristão de Athaíde), já como
intelectual porta-voz da posição católica e se-
cretário da LEC (Liga Eleitoral Católica), tra-
tou de dar combate impiedoso aos liberais,
escrevendo que o "Manifesto ". ao consagrar a
escola pública obrigatória, gratuita e laica,
retirava a educação das mãos da família e des-
truía assim osprincípios deliberdade de ensino.

a ver, a e, a radicalização do debate pe-
dagógico desse período refletiu a polarização
do debate político pelo qual o país passou. A
sociedade brasileira forjou, de maneira mais
nítida que no passado, setores explicitamente
definidos à direita e à esquerda.
O governo Vargas assistiu a tudo isso, procu-
rando fornecer uma imagem de mediador im-
parcial (Ghiraldelli; 1994; 43).

Princípios básicos do manifestoS

1 - Economia e Educação devem ter suas refor-
mas entrelaçadas e enccadeadas;

2 - "Toda enducação varia sempre em função de
'uma concepção da vida', refletindo em cada época, a
filosofia predominante que é determinada, a seu turno,
pela estrutura da sociedade";

3 - "A educação nova reconhece a todo indiví-
duo o direito de ser educado até onde o permitam as
suas aptidões naturais";

4 - "A correlação e a continuidade do ensino em
todos os seus graus e a reação contra tudo que lhe que-
bre a coerência interna e a unidade vital constituem o
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programa de uma política educacional, fundada sobre a
aplicação do princípio unificador";

5 - "Do direito de cada indivíduo a sua educação
integral, decorre logicamente para o Estado, que o re-
conhece e o proclama, o dever de considerar a educa-
ção, na variedade de seus graus e manifestações, como
uma função social eminentemente pública, que ele é
chamado a realizar"; .

6 - À União e aos Estados compete a Educação
em todos os graus;

7 - Integração Escola-Comunidade e a escola
como meio de experiência;

8 - A possibilidade de alargamento das fronteiras
da Educação pelo tratamento científico e experimental;

9 - Adequação da escola às necessidades regio-
nais e às profissões e indústrias dominantes do meio
(necessidade de ser proporcionada uma educação ade-
quada ao homem do campo); .

10- A educação superior deve tender não somente
à formação profissional e técnica, mas também à for-
mação de pesquisadores;

11 - Articulação entre os graus de ensino (para
produtivo funcionamento do sistema educacional);

12 - Correspondência entre os graus de ensino
e as etapas de evolução intelectual e adaptação da
atividade educativa às necessidades psicobiológicas
do momento.

MOVIMENTOS EM DESTAQUE NA
CRONOLOGIA DA ERA DE VARGAS: O
MANIFESTO DE 1932... DA
REVOLUÇÃO PAULISTA À
CONSTITUCIONALlZAÇÃO .... 1934

... A Chamada Revolução Constitucionalista
de São Paulo, que encheu o ano de 1932, não
foi um mero fruto de cirscunstâncias, nem foi
a explosão de um irresistível sentimento de
revanche. Foi antes um ato deliberado, longo
e friamente calculado e pensado a retomada
do poder do qual haviam sido desalojados tão
violentamente. (Basbaum; 1991; 36)
(...) O movimento da ordenação do discurso
pela reconstrução histórica, é um momento
privilegiado afim de possibilitar subsídios no
sentido de aprofundar esses estudos. (Cury;
1978; 1-2)

Os pioneiros também partem da constatação de
um mundo em crise. A crise de uma "civilização em

mudança" devido às grandes transformações geradas e
geradoras de um avanço científico-tecnológico imen-
so. Essa crise é própria de uma fase de transição vi ida
por um mundo em transformação global, onde há alo-
res que se perdem e valores que se ganham. Um a an-
ço que gerou, segundo Azevedo (1932; 09),

um mal-estar singular e uma inquietação dolo-
rosa e angustiante. Não épreciso negar as con-
quistas morais da civilização atual, para
reconhecer a indisciplina sob todas as suas for-
mas, moral, intelectual e social, a manifesta-
ção mais grave da crise tremenda que atravesse
a civilização em movimento e mudança,

ou, no dizer de Cury (1978; 09),

uma crise que oscila entre o espírito científico
emergente e o universo interior do homem, em
confronto à novas realidades, onde se confli-
tuam e se negam o idealismo "subjetivista" e o
"empirismo extremado ".

As mudanças científicas e tecnológicas se fize-
ram acompanhar de uma nova organização do trabalho.
A revolução dos modos de produção se fez simultanea-
mente aos modos de desenvolvimento da maquinofatura,
ao uso da energia e a necessidade de especialização.

A discussão das idéias emergentes dos pioneiros
da Educação Nova constituiu possibilidades para as
transformações, o anúncio das idéias democráticas e
conseqüentemente uma nova organização do trabalho
da política (alterações sociais), atingindo todos os seto-
res da vida humana, especialmente a Educação, rom-
pendo com as concepções ultrapassadas. este contexto
compreende-se a escola não como responsá el pela
transformação do espírito da sociedade, mas como um
reflexo (do que vai pela sociedade) enquanto espaço da
mediação, canalizando e ajustando-se para novos fins
"enquanto instrumento consciente do aperfei oamento
inteligente das novas gerações" (Cury 19 8; 68). "As
idéias científicas, evolutivas e de fundo antropológico
vieram acompanhadas de uma nova ordem econômica
e social. Economicamente é a ordem industrial. (...)
Socialmente industrialização se faz acompanhar da
democracia social' (Aze edo, in Cury: 19 8; 75).

Diante destas questões, passamos a contex-
tualização dos fatos e movimentos ocorridos em 1932
onde a Educação e a Política são compreendidas no es-
paço-tempo que apontam uma nova configuração na
organização sociocultural e o enfraquecimento da so-
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ciedade agropatriarcal, de economia baseada na cultura
predominantemente cafeeira: um Estado oligárquico
enquanto forma particular do capitalismo, onde o mo-
delo agroexportador se desponta para o excedente e a
dependência dos acordos estabelecidos com as socie-
dades periféricas e centrais.

Assim, as exigências crescentes do mercado ex-
terno e as insatisfações regionais com o sistema de po-
der vigente introduzem novos elementos à reorganização
da sociedade frente a crise do capitalismo internacio-
nal, abalando a estrutura do modelo agroexportador,
conduzindo alterações na ordem sociopolítica. A prin-
cípio, as reações ao estado oligárquico se concretiza-
ram a partir das manifestações liberais-democráticas em
reação ao modelo socialista em fase crescente na Amé-
rica Central. Entre os tenentistas, as idéias de
intervenção do Estado na economia e na sociedade vis-
lumbravam a "moralização".

A revolução de 30, permitiu a renovação política
da classe dominante, enxertando, no aparelho de Esta-
do, frações dela até então excluídas, criando o "condo-
mínio do poder" constituído por oligarquia regional,
dissidências paulistas, camadas médias, tenentes, bur-
guesia industrializante e oligarcas depostos. Neste con-
texto, o condomínio do poder revela a crise da classe
dominante, vazia do poder, sem interesses gerais para
representar, postos adiante de aspirações divergentes.

... Mas com o declinio do poder agrícola não
significou a passagem mecânica e automática
para o modo e produção capitalista urbano-in-
dustrial, o equilíbrio instável e os deslocamen-
tos dos "sócios do poder" implicarão em
"condomínio de poder" ao mesmo tempo que
apresentar-se-ão resistências visíveis às trans-
formações por parte dos representantes da oli-
garquia. (Cury; 1978; 22)

Dá-se, então, o reforço ao papel do Estado como
órgão político, árbitro e mediador das tendências exis-
tentes. Uma oligarquia presente sem exclusivismo,
onde a presença das classes populares no palco das
discussões-decisões, representa um ponto novo de con-
siderável ponderação tendo como marco a destacar, a
mudança no tratamento das questões sociais anterior-
mente abordadas como "casos de polícia". Outra ques-
tão que não pode se desconsiderar neste período é que
no jogo político, as classes populares passaram a se
fazer representar, mesmo com a concessão de possí-

veis aliados dos dominantes, ou seja, nas regras
estabelecidas pelo jogo político, passam a ser consi-
deradas as do proletariado. Esta nova forma de exer-
CÍCiodo poder fixará conseqüências para as diferentes
políticas nos campos do trabalho social, das relações
Igreja-Estado e da Educação.

A fase do Otimismo Pedagógico se instaura.
Reformas escolares e a disseminação não bastam sem a
inspiração/implementação dos princípios escolano-
vistas. A reconstrução nacional pela reconstrução edu-
cacional, tinha por base a superação do ensino
academista, formalista e intelectualista, associando às
idéias e princípios científicos, mais eficiência, mais
psicologização do processo educacional e racionaliza-
ção do processo escolar. O fato é, que no contexto da
época, o ensino era de pouco valia para um país que
exigia do homem (leia-se classe trabalhadora) ser a for-
ça propulsora e produtora da riqueza nacional (cf. in:
Cury; 1978; 19).

O que interessa aos intelectuais "é um momento
de compromisso, visando opor ao pensamento educaci-
onal elitista e espiritualista da Igreja Católica, um pen-
samento educacional liberal e laico (Cury; 1978; 20).

Os "Pioneiros" e "não Heróis" Fernando de Aze-
vedo e Anísio Teixeira passam a ser os representantes,
com os outros pioneiros - Lourenço Filho, Almeida
Júnior, Jermes Lima e Frota Pessoa - do Pensamento
de J. Dewey, Emile Durkheim, associado à influência
de outros estrangeiros em voga, tais como: Killpatrick,
Decroly, Kerschensteiner. No avanço das idéias
escolanovistas, o ideário pedagógico defenderá: a de-
mocratização do ensino; a Escola do trabalho; a
psicologização e administração pedagógicas dentro da
própria escola.

O papel do Estado na condução desse processo
constitui-se o espaço aberto tanto para reformas inter-
nas na escola e no ensino, quanto para democratiza-
ção da escola junto às classes populares. Associadas
a esta tendência escolanovista, nasce a taxação de "co-
munistas", confronto gerado pela negação do poder
da Igreja junto a instituição escolar, reforçado pelas
defesas de laicidade, absolutização do Estado, demo-
cratização educacional e certas defesas inerentes ao
movimento referente à co-educação, tendências anti-
escolas particulares ...

Em 1932, acirrando a oposição e passando a ofen-
siva, publica-se, então, o Manifesto dos Pioneiros da
Escola Nova, fruto de acordo e compromisso de um
grupo que apesar de não homogêneo," onde pioneiros e

6 Elitistas, igualitaristas e os simpáticos ao socialismo - de acentuado pendor social num Estado tendencioso ao liberalismo democrático.
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gressistas vislumbravam o acesso das classes popu-
res à escola, numa adaptação da política educacional

sso econômico gerado pelas novas forças pro-
. 'as, bem como sua adaptação ao capitalismo de-

ente periférico pela reforma educacional dentro do
esso de urbanização. Em oposição a este pensamen-
onservadores e católicos lutavam contra as idéias

erais em defesa da continuidade da educação
gárquica vinculada à escola particular, negando as-

os princípios de democratização do ensino para to-
- - e o Estado enquanto condutor do processo escolar.

Fernando de Azevedo, redator do manifesto, ins-
o nas idéias de Emile Durkheim deu um tom elitista

ceasando na crescente população urbano-industrial.
- e se destaca a possibilidade de uma hierarquia ba-

, na competência, e a escola redistribuída de acor-
om os talentos. Neste período surgem defesas,

_ dereçadas pela Igreja e pelo Estado, de rejeição e de
ção dos discursos dos "profissionais de educação".
Como porta-voz dos católicos conservadores

e os o intelectual Alceu Amoroso Lima (o Tristão
c , raíde) que combatia inpiedosamente o Manifes-

firmando que "ao consagrar a escola pública, obri-
= - -ria, gratuita e laica, retirava a educação das mãos
- - famílias e destruía assim os processos de liber-

';e do ensino" (Ghiraldelli; 1994; 43). Contrapon-
_ pensamento dos católicos, retomamos as causas
= 'se na época, onde a educação é delineada pelas

_~ ões econômicas, tais como: superprodução, re-
- das compras entre países, as dúvidas promo-

+ e c pelo cultivo da terra, má administração pública,
- 'os mercados substituindo os antigos e gerando
-- nos entre países, Uma explicação oposta à ide-
_ 'a católica que, eliminando a figura de Deus, as

assumem bases naturalistas e materialistas in-
do a interpretação desta tendência tendo como

- _e o comunismo.
Como a Igreja destaca nesta época o papel da

'a e em especial da mulher na tarefa de preservar
ado da moral, a alma de qualquer instrução; bem
o papel dos Jesuítas que definiram as bases de

-_ de civil, fundada nos preceitos da justiça e da
, Assim, o ensino no Brasil iniciou-se sob o bafe-
etor da Igreja Católica (Cury; 1978; 61),
A grande luta pela introdução dos princípios ca-

_ 5 na Constituição de 1934 configura-se como uma
ão política em defesa contra a ignorância religio-

- que justifica a não influência nos destinos da na-
Constituição de 1891 e na Reforma em 1926,

_ e não possuíam homens habilitados para tal"
" 1978; 63). Os Liberais elitistas, optavam pela

PcRIC

mudança quantitativa, relevando ao segundo plano a ex-
pansão quantitativa.

Em vários momentos as cruzadas pela edu-
cação desenvolvidas contra o analfabetismo
foram criticadas por "certos profissionais da
educação ", que diziam desejar "algo mais do
que ler, escrever e contar", desejavam a
melhoria das escolas, a introdução de esco-
las técnico-profissionalizantee. (Ghiraldelli;
1994; 49)

No mesmo espaço político, o governo de Vargas
apreciava o discurso dos profissionais da educação.
Para o Governo, a "questão social" havia se agravado
devido à migração interna e, conseqüentemente, ao
inchamento das cidades. Portanto, segundo o gover-
no, uma medidajusta era de fixar o homem ao campo,
e para isso era interessante o discurso que enfatizava
a criação de escolas técnicas. No campo deveriam fi-
car as escolas técnicas rurais, nas cidades estavam os
estabelecimentos profissionalizantes industrial e co-
mercial. Firmar o homem com escolas, acalmar o de-
sespero do trabalhador urbano com escolas; mas não
qualquer escola, e sim escolas embasadas nos novos
métodos e que fornecessem uma profissão ao filho do
trabalhador.

Foi um belo discurso que, dependendo do tom,
atraía liberais e integralistas. O discurso de Vargas se
afina ao teor de Francisco Campos de que mais vale o
analfabeto de inteligência viva do que o alfabetizado
que as escolas adormecem e apagam o fogo de inte-
resse intelectual. ( ... ) Foi a concepção laica do ensino
público que, sem chegar ao monopólio pedagógico,
gerou uma moral e um cinismo artificiais produzindo
uma indisciplina, cujos efeitos culminaram com a Re-
volução de 1930 e a Revolução Paulista de 1932. A
mediação entre as idéias dos Católicos e Liberais sem
dar com a Assembléia acional Constituinte de 1934,
talvez a mais progressista carta constitucional em ma-
téria educacional reflexo do livre e rico debate dos
anos 20 e 30.

A seguir, uma cronologia dos fatos
para o entendimento da revolução
paulista - no entanto, as causas reais
são mais profundas e complexas...

24/10/1930 ~ O "( ...) Partido Democrático, apossava-
se do poder em São Paulo, constituindo desde logo um
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secretariado disposto a conduzir a revolução do Estado.
Foi o governo de 40 dias". (Basbaum; 1991; 37)

25/10/1930 ~ "A idéia da retomada do poder surge
na mente dos derrotados - mais problemas como obter
apoio do povo para essa aventura" (Basbaum; 1991; 36).
Caminho ... Levantar a Bandeira Nacional para que não
parecesse um movimento puramente regional. - Pala-
vra de Ordem: Reconstitucionalização do País.

1932... ~ Por não confiar nos paulistas e garantir os po-
deres da chefia do movimento "designou João Alberto para
o cargo de interventor e chefe de polícia Miguel Costa um
dos dirigentes da Revolução de 1924 e antigo comandante
da coluna, posteriormente chamada Coluna Prestes."

"Este foi sem dúvida um dos primeiros erros tá-
ticos de Getúlio, erro que não cometeu em Minas, onde
conservou Olegário Maciel no Governo do Estado".

"Reabertura do Partido Comunista ( ...) uma au-
torização dada por João Alberto a três pessoas ( ...) Plínio
Meio, Josião Leão e Luís Barros, não pertenciam ao
Partido Com unista, na época". (Basbaum; 1991 ;38). Um
fato interessante, que merece nosso destaque: a legali-
zação desse partido se deu apenas em São Paulo. Nos
outros estados, seus membros eram perseguidos. "Pa-
recia um ato de provocação deliberada" como foi inter-
pretado pelas classes dominantes conservadoras.

A confusão no poder: os fatos
evidenciados por Basbaum (1991 :39)

1. São Paulo queria um civil e paulista para o
Governo - e que se chamasse Plínio Barreto.

2. João Alberto (hostilizado pelos grupos econô-
micos e políticos) pede demissão do cargo, sugerindo,
ao Governo, Plínio Barreto para substituí-lo.

3.Coronel Miguel Costa faz oposição aos
paulistas (ligas revolucionárias) e ao chegar Osvaldo
Aranha em São Paulo, para empossar Plínio Barreto,
rendosas manifestações impedem que o fato se concre-
tize - Plínio renuncia antes de empossado.

Assume o Estado paulista, Lauro de Camargo, ele-
mento apolítico, magistrado e, além do mais, civil e
paulista. Não dura muito, sendo deposto pelo general
Manoel Rabelo, comandante da 2a Região Militar, que
assume a interventoria até março do ano seguinte.
1932 ... ~ "( ...) Quando ao recrudescerem as agitações
tipo civil e paulista, resolve o governo provisório indi-

car para a interventoria um velho diplomata da antiga
estirpe paulista: Pedro de Toledo, esse também civil e
paulista" (Basbaum; 1991; 39).

Nesta época, os ânimos dos grupos econômicos
e políticos paulistas, se achavam por demais exaltados.

A propaganda recordava que o antigo prestígio
paulista na Federação, estava perdido. São Paulo con-
tinuava a ser a "terra-ocupada".

Surge a Frente única-P.R.P. e P.D., antigamen-
te rivais, que se fundem. Várias estratégias de atingir
as massas: dentre elas, o P .R.P., execrado pelo povo,
cria uma ala moça.

25/0111932 ~ Comício na Praça da Sé lança a palavra
de ordem pela Constituinte (Data de aniversário da Fun-
dação de São Paulo).

24/02/1932 ~ Um novo comício que assume propor-
ções extraordinárias (data de aniversário da primeira
Constituição, de 1891) a que deixaria de ser. Comícios
se sucedem ... nas ruas, faculdades, centros XI de Agosto
- Uma Demagogia sem limites.

23/05/1932 ~ Grupos estudantis investem contra vários
jornais favoráveis ao governo atual e tentam depredar a
sede da Legião Revolucionária de Miguel Costa. Reação ...
Tiroteio ... Morte de quatro manifestantes - Miragaia,
Martins, Dráusio e Camargo. Constituiu-se o M..M.D.C. -
Grupo extremado de agitadores constitucionalistas.

12/06/1932 ~ Discurso de lbrahim Nobre em novo
comício, mais vibrante e mais violento.

E a Frente Única, sentindo o apoio popular, num
jeito audacioso, depõe autoridades de confiança do go-
verno, entre os quais o chefe de polícia - Cordeiro de
Farias, lança habilmente as massas contra Miguel Cos-
ta "denunciado como vendido a Getúlio" e assume o
poder com o apoio do interventor Pedro de Toledo que
perde a confiança do governo, mas Getúlio não o subs-
titui, pois este fato desencadearia uma guerra civil, ab-
solutamente inoportuna.

A Frente Única, então, fica contente, mas não sa-
tisfeita. Depois dessa vitória regional, desejavam a vi-
tória nacional, contando com o apoio do R.S., Minas,
com o Partido Social Nacionalista de Artur Bernardes,
e no resto do país, com o povo insatisfeito e desiludido.

Em São Paulo, contavam com a polícia civil, a
força pública e quase todas as guarnições federais
sediadas no Estado e o povo com exceção da maioria
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do proletariado. Surgem inúmeras ondas de propa-
gandas à base de slogans: "São Paulo conquistado",
"São Paulo dominado por gente estranha", "Convo-
ação imediatamente da Constituinte", "Tudo pela

Constituição". Tivesse São Paulo munições como
inha slogans!

9/07/1932 -+ Noite - Aconteceu antes do tempo após
circunstâncias imprevistas - Rádio interceptada pelo Sr.
Flores da Cunha (Porto Alegre)."

10/07/1932 -+ Manhã - Aparece na imprensa o primei-
o manifesto dirigido ao povo paulista pelo general

I idoro Dias Lopes - Chefe do levante de 05/07/1924 e
10 general Euclides de Figueredo, assumindo a res-

. nsabi.hdade do movi.mento, so\i.ci.tando a"Ç)oi.omora\
~ma\eúa\, \)ecl\ncloa manutenç.ão da ca\ma ôanào exern-
. 10de "ordem, serenidade e disciplina".

Nesse mesmo dia se concretiza a Junta Revolu-
cionária que, em nova proclamação, em 12/07/1932,
eclara ser sua intenção exigir pronto restabelecimento
o regime constitucional, posto em vigor enquanto não

houver outra, a de 24/02/1891, que acaba de ser apro-
-ada pelo novo governo revolucionário de Getúlio
argas, pondo em referência a Junta Governativa Naci-

onal de 5 membros (um de RS, um de SP, um do DF.
), um de Minas e um do Norte - junta que nunca

hegou sequer a reunir-se. Proclamação esta assumida
pelos representantes de P.R.P. e P.D.

Preso Miguel Costa o "dono" das Legiões Revo-
lucionárias, instala-se o campo das atividades revoluci-
onárias para a luta militar. São Paulo, campo de batalha,
e cada estudante um soldado. Até mulheres "senhoras
da alta sociedade" se ofereciam para lutar. Comícios,
discursos, campanha do "ouro para o bem de São Pau-
lo" - foi realmente impressionante.

Entretanto.foi tudo inútil. Ao cabo de três me-
ses, depois do sacrificio inglório de milhares
de jovens - a elite das classes mais ricas - e de
muitos operários, a rendição pura e simples, a
humilhação ante os vencedores e a traição de
muitos chefes (Basbaum; 1991;44).

A paz em separado, promovida pelo Coronel Her-
ulano de Carvalho (que substituíra o Coronel

Marcondes Salgado, morto num acidente nos primei-

ros dias da luta) não pôde ser invocada como causa de
derrota das forças constitucionalistas.

AS CAUSAS REAIS SÃO MAIS
PROFUNDAS E MAIS COMPLEXAS ... 8

• Separatismo?
Somente espíritos obtusos e ingênuos pensariam São
Paulo independente do resto do país.

• Espírito de Revanche?
Sim, havia sem dúvida um espírito de revanche, mas
não espontâneo esse espírito foi inculcado, imposto ao
povo, à mocidade, pela imaginação e pela propaganda
demagógica dos principais interessados do movimento
consÚ\\lc\ona\\'2.ta. P\.\émU\'2.'2.0,não é \)o'2.'2.\ve\esquecer
os interesses imperialistas ocultos por detrás dessa luta .

Os PRP dominaram o país durante 36 anos e não
se conformavam absolutamente com a perda do poder
para os "arrivistas", para um grupo de homens sem tra-
dição de mando ou riqueza.

... 1930 marcara a morte do PRP, 1932 era o seu
enterro. Mas teimavam em continuar vivos.

Assim para esse partido com a derrota de 32 a
revolução de 30 continuou sendo, pelo menos até 1960
a revolução inacabada.

REFORMA DE GUSTAVO CAPANEMA E
O ANÚNCIO DA L.D.B. :
"OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
MAIS UMA VEZ SÃO CONVOCADOS"

"Como dissemos, muitos educadores liberais.
adeptos do escolanovismo vinham ocupando cargos na
burocracia estadual desde os anos 20. A revolução de
30 não interrompeu este processo' (Ghiraldelli: 199 :
89). Na política do ESTADO OVO, Capanema é um
desses atores, mantendo-se no poder por II ano .

"A Reforma Capanema, iniciada em 19 , foi ela-
borada no sigilo das antecâmaras ministeriais e vigorou
até a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educa-
ção Nacional em 1961. Esta reforma abrangeu o ensino
primário, secundário, industrial, comercial, normal e agrí-
cola. Estabeleceu um serviço de Orientação Educacio-
nal em cada estabelecimento. Foi uma reforma elitista e
conservadora" .

- Consultar a descrição detalhada desse movimento político in: Basbaurn; 41-42.
I Trechos retirados de Basbaum; 36-57.
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Na realidade, não houve avanços significativos,
tendo em vista que o contexto histórico-político-social
exigia uma adequação da estrutura do ensino ideário
"comum" do sistema educacional brasileiro.

No que diz respeito ao currículo, afim de garan-
tir um estudo mais profundo e eficiente da reali-
dade do país, a reforma propunha que História
e Geografia se constituíssem disciplinas autô-
nomas. O Latim era disciplina obrigatória nos
quatro anos do 10 ciclo e no curso clássico do 20

ciclo, onde também figurava o grego - única dis-
ciplina facultativa. Como se vê, a reforma
Capanema dava ênfase ao ensino humanístico
do tipo clássico, em detrimento daformação mais
técnica. (Moura, Vieirae Veras;1993; 15)

Conclui-se, com XA VIER, que o resultado das
reformas nas décadas de 30 e 40, foi

a oficialização do dualismo educacional brasi-
leiro que reproduzia a estrutura do sistema edu-
cacional, a discriminação e os privilégios da
estrutura econômico-social, mantidos e garan-
tidos tanto no regime político "democrático"
como no 'autoritário' sob o respaldo ideológi-
co de 'conservadores' e 'liberais ', A política
educacional de cimentação da ordem econômi-
co-social vigente. (Xavier, p. 119; in: Moura,
Vieirae Veras;1993; 17)

... Fruto desta reforma é a criação do SENAI -
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial,
em 1942 e do SENAC - Serviço Nacional de
Aprendizagem Comercial, em 1946. Ambos res-
ponderam às exigências do mercado de traba-
lho. Com a criação destes órgãos, o governo
estaria deixando a cargo das empresas os cur-
sos de aprendizagem que tinham como objetivo
o treinamento rápido e a reciclagem. Estas duas
organizações eram as únicas em que o aluno
era pago para estudar.

A reforma Capanema instituiu o Fundo Nacional
de Ensino Primário que, segundo Cunha,

foi uma conquista sem precedentes da gestão
Capanema, pois como historicamente nunca se
havia dado atenção ao ensino primário, a ins-
tituição de umfundo parafinanciá-Io lhe daria
novo impulso (Cunha; 1981; 135; in: Moura,
Vieira e Veras; 1993; 17).

Embora entre a Reforma Capanema e a Lei
de Diretrizes e Bases (1961) tenha existido a
Constituição de 1946, os princípios da Re-
forma Capanema estiveram presentes no en-
sino até 1961 (in: Moura, Vieira e Veras;
1993; 17).

Vale a pena (re)ler alguns recortes do discurso
de Capanema:

Por ocasião da solenidade comemorativa do 10°
aniversário da A.B.E. (1935) o então ministro da Educa-
ção, Gustavo Capanema, proferiu discurso, cujos trechos
selecionamos a seguir: (extraídos da reportagem do jor-
nal A Manhã- 25/06/1935) -ligado à Aliança Nacional
Libertadora - in: Ghiraldelli; 1994; 49-53).

Sobre os objetivos de seu plano, podemos afir-
mar que estes consistiam "em preparar a eternidade da
nação brasileira". Essa eternidade seria garantida atra-
vés da manutenção das "tradições" religiosas e, de pre-
ferência a "religião da grande maioria dos brasileiros",
em obediência à Roma. E os trechos dos jornais nos
ajudam a esclarecer mais:

Os educadores e professores do Brasil precisam
combater esse inimigo da democracia que, em
presença do presidente da República, declara
para evidenciar os objectivos do plano que está
elaborando:

- Não sou liberal!

Obediência, defesa da família e liberdade com
disciplina e moderação eram os princípios de seu pla-
no. Além disso, como o Congresso é dedicado especi-
almente ao problema da educação física, o Sr. Ministro
apela para que "Amemos o corpo! Façamos a festa dos
músculos, como dizia Nietzsche!". Tudo isso sem es-
quecer-se do espírito, verdadeiro passe para a eternida-
de: "Ensinemos o brasileiro a ser humilde e miserável
para sentir a eternidade!"

Além disso, no discurso inflamado sobre as ques-
tões referentes ao sexo feminino e ao sexo masculino, o
Sr. Ministro reconhece que são "apenas diferentes", mas
"o Estado precisa saber se deve educar a mulher para a
maternidade! "

Depois de mais de duas horas de discurso,
Gustavo Capanema conclui: "Sei que estou abusando
de vossa paciência!", ao que o jornal comenta:

Enfim, Capanema concluiu: A impressão é
desoladora. Mas o que cou do seu discur-
so confuso, pemàstico. oi também a prova
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de que os fascistas-clericaes estão traman-
do, no Ministério da educação, um plano si-
nistro, sectário, medieval para a educação
brasileira.

F M... OS FINS DA EDUCAÇÃO

Proclamados na Constituição de 34 (uma As-
léia acional Constituinte eleita pelo povo). Na

-~ão, emerge a Carta de 37 que inverte as ten-
cias democratizantes ensaiadas na história da edu-

-:: brasileira.

Logo que se instalou o Estado Novo (l937)Joi
promulgada a Constituição que afirmava ser a
educação 'um dever e direito natural dos pais "
cabendo ao Estado, quando fosse o caso, "su-
prir as deficiências e lacunas da educação par-
ticular". Fez do ensino profissional "oprimeiro
dever do Estado ", destinando-o às classes me-
nos favorecidas. A educação fisica, a educação
cívica e os trabalhos manuais passaram a cons-
tituir atividades obrigatórias em todas as es-
colas primárias, normais e secundárias,
públicas ou privadas.

A partir de 1942, estes princípios tomaram
forma com as leis orgânicas do ensino, mais
tarde conhecidas como Reforma Capanema.
Estas começaram a ser decretadas durante o
Estado Novo e se completaram depois que ele
foi extinto: as leis foram decretadas entre
1942 e 1946 e o Estado Novo durou de 1937
a 1945 (Moura, Vieira e Veras; 1993; 18).

etalhes à parte ...

"E é certo também que Francisco Campos, o
'Chico Ciência', inspirou-se na Constituição da total i-
zária Polônia do Marechal Pilsudsky para redigir a Cons-
.tuição de 1937, daí ser conhecida como a "polaca".

'Faria e Barros; 1983; 9)

As bases fascistas-clericais do Plano
acional de Educação

"Ensinemos o brasileiro a ser humilde e miserá-
vel para sentir a eternidade"! - exclama o ministro
Capanema

P 10

A sessão solemne de installação do -
Congresso Nacional de Educação, pro-
movido pela A.B.E., realizou-se homem
no Theatro Municipal. O sr. Getulio
Vargas presidiu e á mesa, entre outras
autoridades, sentou-se o ministro da
Educação, sr. Gustavo Capanema
(Ghiraldelli; 1994; 49).

"Em termos educacionais a Carta de 37 inverteu
as tendências democratizantes da Carta de 34. É inte-
ressante compararmos trechos dos textos legais:

1934 - 'Artigo 149 - A educação é direito de todos e
deve ser ministrada pela família e pelos poderes públi-
cos, cumprindo a estes proporcioná-Ia a brasileiros e
estrangeiros domiciliados no país ... '

1937 - 'Artigo 125 - A educação integral da prole é o
primeiro dever e o direito natural dos pais. O Estado
não será estranho a esse dever, colaborando, de manei-
ra principal ou subsidiária, para facilitar a sua execu-
ção de suprir as deficiências e lacunas da educação
particular. '

O Estado Novo se desincumbiu da educação
pública através de sua legislação máxima, assumin-
do apenas um papel subsidiário. O ordenamento re-
lativamente progressista alcançado em 34, quando a
letra da lei determinou a educação como direito de
todos e obrigação dos poderes públicos, foi substitu-
ído por um texto que desobrigou o Estado de manter
e expandir o ensino público."

"Também a gratuidade do ensino, conseguida na
Carta de 34, ficou maculada na Constituição de 193 :

1934 - 'Artigo 150 - parágrafo único - a) ensino primá-
rio integral gratuito e de freqüência obrigatória exten-
siva aos adultos; b) tendência à gratuidade do ensino
educativo ulterior ao primário, a fim de o tornar mais
acessível ...'

1937 - 'Artigo 130 - O ensino primário é obrigató-
rio e gratuito. A gratuidade, porém, não exclui o
dever de solidariedade dos menos para com os mais
necessitados; assim, por ocasião da matrícula, será
exigida aos que não alegarem, ou notoriamente não
puderem alegar, escassez de recursos, uma contri-
buição módica e mensal para a caixa escolar.'
(Ghiraldelli; 1994; 81-82)
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FINALMENTE, NOS RECORTES SOBRE
VARGAS ANUNCIAMOS SUA IMAGEM
E SEU LEGADO POLíTICO

o estadista que deu uma guinada à esquerda, sem-
pre buscando o apoio popular: anistiou presos políti-
cos, permitiu a legalização do Partido Comunista,
reconheceu a URSS e estabeleceu relações diplomáti-
cas com esse país - manobras vistas com maus olhos
pelos militares.

O estadista que incentivou o golpe e preparou-se
contra ele ... Para se manter no poder provisoriamente
durante 15 anos.

ofato é que o quadro dos conflitos pedagógi-
cos seguiu ofluxo e refluxo do movimento polí-
tico (Ghiraldelli; 1994; 89).

Na memória dos mais idosos...

"As repercussões da Segunda Guerra Mundial no
Brasil ainda estão presentes na memória dos mais ido-
sos: o famoso "pão-negro", as filas, o racionamento ...
Vargas e Mussolini: o povo ainda discute semelhanças
e diferenças. Na verdade, o que existia de comum en-
tre eles? Não resta a menor dúvida de que Getúlio ti-
nha uma simpatia especial por regimes totalitários, como
a Alemanha de Hitler ou a Itália de Mussolini, e não
pode ser acusado de levar os seus pendores democráti-
cos às últimas conseqüências".

" ... Mas Getúlio não foi um político totalitário
no sentido exato da expressão, como foram Hitler e
Mussolini, pois dispensou a formação de um massivo
partido único e até mesmo a formulação de uma ideo-
logia precisa, apesar das tentativas frustradas de al-
guns intelectuais ligados ao regime; é bem verdade
que nunca dispensou a utilização de esquemas de pro-
paganda tão em moda naquele momento. Vargas foi
mais exatamente um político de formação autoritária
que eliminou, sem exceção, qualquer formação parti-
dária durante o Estado Novo, mas que também não
organizou qualquer movimento de massas nos moldes
de uma Alemanha nazista, por exemplo, e jamais teve
ou pretendeu ter, o que é positivo na sua biografia, o
carisma tão 'bem' utilizado por aqueles governantes
europeus. Os homens que viveram o Estado Novo
chamavam, às vezes, a ditadura de Getúlio de
'ditabranda'. Isso é um fato, sem dúvida, mas os co-
munistas não poderiam dizer o mesmo a não ser como
uma saudável prática do humor negro."

O Vargas ditador, o Vargas
democrático, o Vargas paterna lista ...

" ... Seria até melhor falar de vários Vargas. Ten-
do se caracterizado como um homem que instaurou
feroz ditadura entre 1937 e 1945, por que Getúlio
baria caminhando para uma composição mais es
com as massas populares?

Essa pergunta lembra um grupo de carica _
publicado na revista O Cruzeiro. São três bustos -~
Vargas, cada um deles caracterizando uma postura z .

ferente: o primeiro, de bigodinho, cabelo na testa e com
a típica saudação nazista, diz '1937 - Führer Getúlio
von Vargas'; o segundo, exibindo um amplo sorriso no
rosto limpo, traz a inscrição' 1941 - Cidadão Getúlio
Delano Vargas'; e o último, com um grande e cheio bi-
gode, e com um punho cerrado, denomina-se' 1945 -
Camarada Getúlio Vargasvich' ."

Afinal quem acabou com o nosso herói?

O Nacionalismo foi a tônica do Estado Novo, e
com ele o unitarismo, que se podia perceber na inter-
venção do governo nos Estados, na criação de uma ban-
deira única e Hino Nacional obrigatórios, nos Centros
Cívicos escolares (sob a vigilância do Presidente da
República, para "formação" da juventude brasileira),
na uniformização do ensino (inclusive com o fechamen-
to das escolas de língua alemã).

O Manifesto dos Mineiros (em 1943) exige a volta
à constitucionalização (via plebiscito - previsto na Cons-
tituição vigente, mas nunca realizado). Em oposição ao
Manifesto (ou como apoio à situação), surge a campanha
"Queremista" ("Queremos Getúlio no Poder"), e, com ela,
uma onda de boatos contra os outros candidatos.

Entretanto, a nomeação de Benjamin Vargas
(persona non grata nos meios militares) foi o mote
para que o general Góis Monteiro, irritado, pusesse
fim ao Estado Novo, havendo então a renúncia (ou
deposição?!) de Getúlio Varas, em 31/10/1945. Assu-
me, então o governo, José Linhares (na época chefe
do Poder Judiciário - o único vigente no País), a quem
caberia encaminhar o país para as eleições presiden-
ciais marcadas para 02/12/1945.

"Não se poderia terminar uma conversa sobre
Vargas sem falar de sua morte. Como vocês mesmos
afirmam, nunca se viu em nossa História uma manifes-
tação popular igual de dor e revolta pela morte de um
político. Seu suicídio garantiu a continuidade democrá-
tica? Afinal, quem 'matou' Getúlio Vargas?
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Sem dúvida, o impacto de seu suicídio, o lega-
o de sua morte, como está escrito em seu último bi-

lhete, seria fundamental para a continuidade do
rocesso democrático inaugurado após 1945." (Faria

e Barros; 1986; 9- 11)
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