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RESUMO:

A partir do contexto das políticas sociais brasileiras, o presente artigo discute alguns dos principais
projetos educacionais que concorreram na construção da política de educação no Brasil, com
destaque para as propostas liberais, anarquistas e socialistas/comunistas. Com base em pesquisa
bibliográfica e abordagem qualitativa, esse estudo busca investigar as diferentes tendências políticas
que influenciaram o pensamento educacional brasileiro, compondo uma reflexão sócio-histórica sobre
a estruturação da política educacional, a fim de fornecer elementos para melhor compreensão das
atuais peculiaridades da política de educação no país. Os resultados desse estudo possibilitam uma
análise comparativa entre alguns dos projetos apresentados, subsidiando considerações sobre os
recentes desdobramentos da educação no Brasil.

Palavras-chave: Educação. Política social. Projetos educacionais.

ABSTRACT:

From the context of Brazilian social policies, this article discusses some of the main educational
projects that contributed to the construction of education policy in Brazil, with emphasis on liberal,
anarchist and socialist/communist proposals. Based on bibliographical research and qualitative
approach, this study seeks to investigate the different political tendencies that influenced Brazilian
educational thinking, composing a socio-historical reflection on the structuring of educational policy, in
order to provide elements for a better understanding of the current peculiarities of politics of education
in the country. The results of this study allow a comparative analysis between some of the projects
presented, subsidizing considerations about the recent developments in education in Brazil.

Keywords: Education. Social policy. Educational projects.

RESUMEN:

A partir del contexto de las políticas sociales brasileñas, el presente artículo discute algunos de los
principales proyectos educativos que concurrieron en la construcción de la política de educación en
Brasil, con destaque para las propuestas liberales, anarquistas y socialistas/comunistas. Con base en
investigación bibliográfica y abordaje cualitativo, este estudio busca investigar las diferentes
tendencias políticas que influenciaron el pensamiento educativo brasileño, componiendo una reflexión
socio-histórica sobre la estructuración de la política educativa, a fin de proporcionar elementos para
una mejor comprensión de las actuales peculiaridades de la política de educación en el país. Los
resultados de este estudio posibilitan un análisis comparativo entre algunos de los proyectos
presentados, subsidiando consideraciones sobre los recientes desdoblamientos de la educación en
Brasil.

Palabras clave: Educación. Política social. Proyectos educativos.

1. INTRODUÇÃO

Tudo o que não temos ao nascer, e de que precisamos adultos, é-nos dado
pela educação. (ROSSEAU, 1979, p. 12).

A importância da atividade educativa na sociedade é evidente, considerando que “o objetivo da
educação durante a infância é moldar o adulto em perspectiva” (MARSHALL, 1967, p. 73). Dessa
forma, diante da amplitude da função que exerce o processo educativo na vida social, emergem
teorias educacionais díspares que são estruturadas a partir de variados interesses e que, por sua vez,
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competem entre si quanto à definição e aplicação de diferentes sistemas de ensino. (SAVIANI, 1993).

Apesar das divergências no percurso da consolidação da política de educação no Brasil, muitos
direitos já foram consolidados no âmbito educacional a partir de reinvindicações e de um diálogo
construído entre Estado e sociedade. As várias lutas asseguraram um lugar de destaque para
educação no ordenamento jurídico brasileiro atual, como um direito fundamental de natureza social.
(DUARTE, 2007). Diante disso, vale indagar sobre algumas das capilaridades desse processo: como
se gestou a política de educação no Brasil Quais as propostas políticas e projetos educacionais que
se destacaram nesse caminho Como a classe trabalhadora brasileira se articulou para garantir o
direito à educação e como sua demanda foi respondida

O presente artigo busca averiguar sobre as principais tendências políticas que influenciaram a
construção da política de educação no Brasil, olhando para as diferentes perspectivas educacionais
que concorreram na fixação de um sistema de ensino no país. A fim de entender melhor esse
processo, inicialmente, situa-se o conceito de políticas sociais no contexto brasileiro, que aparece
como pano de fundo essencial no que tange à discussão das políticas educacionais. Desse modo,
fundamentado em autores tais como Behring e Boschetti (2007), Draibe (1993), Laurell (1995) e
Pereira (2008), procura-se delinear os traços mais amplos que abarcam a política de educação,
compreendendo que a mesma se insere no bojo das contradições das políticas sociais engendradas
no seio da economia capitalista.

Posteriormente, discute-se mais especificamente sobre a política de educação e as relações
sócio-históricas que a concebem, pensando em conceitos como a institucionalização da instrução,
regulamentação pública e direito à educação; debatendo-os a partir de Bobbio (1992), Cury (2011),
Marshall (1967), Mészáros (2008) e Vilella (2011), entre outros. Nesse diálogo, intenta-se deslindar a
correlação de forças na qual se gestou a política de educação, advinda de uma imperativa negociação
entre Estado, burguesia e classe trabalhadora.

Na sequência, atenta-se para as variadas correntes políticas que empenharam suas vozes no
processo de consolidação da política de educação no Brasil, destacando-se as vertentes liberais,
anarquistas e socialistas/comunistas, conforme aponta Ghiraldelli (1986) e Gonzalez (1993). Os
diferentes projetos educacionais que emergiram, disputaram entre si quanto à fixação de um sistema
de educação nacional que representasse seus respectivos pontos de vista, o que, na verdade,
confluiu componentes para a configuração das atuais características do ensino no Brasil, conforme
explicitado nas considerações finais.

Pela brevidade da discussão ora proposta, bem como pelo inevitável recorte adotado, é fato que
várias lacunas quanto ao tratamento das categorias teóricas abordadas ficarão à disposição para que
futuros estudos se debrucem sobre a temática, adentrando também no desafio de agregar reflexões
sobre a política de educação no Brasil.

2. AS POLÍTICAS SOCIAIS NO BRASIL

As políticas sociais aparecem, no âmbito das relações capitalistas, como respostas às multifacetadas
expressões da questão social, ou seja, como uma forma de administrar as sequelas da exploração
sobre a massa dos trabalhadores e, simultaneamente, atender às exigências da classe burguesa.
(BEHRING; BOSCHETTI, 2007). Isso porque as necessidades sociais geradas pelo capitalismo logo
se transformam em demandas que, se não atendidas, podem ameaçar a ordem social, bem como
afetar a reprodução do sistema, cabendo aos sujeitos históricos articularem formas de enfrentamento,
ainda que contraditórias.

Diz-se que quando algo nasce, carrega consigo características dos elementos que o gestaram. Tal
entendimento é válido também no que se refere à compreensão das políticas sociais no Brasil, que
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como sabemos, foram institucionalizadas nas especificidades da reprodução social burguesa,
ganhando novos contornos na fase monopólica do capital, quando o Estado passa a intervir na
questão social com um novo tratamento – tanto para atender às exigências burguesas, como à
pressão da classe trabalhadora (cf. BEHRING; BOSCHETTI, 2007; NETTO, 1992). Nesse processo,
poder-se-ia destacar, dentre os vários elementos determinantes para a concepção das políticas
sociais no Brasil, a formação sócio-histórica brasileira, o capitalismo monopolista, a luta de classes e
as diferentes expressões assumidas pela questão social.

Todavia, evitando adentrar na discussão das referidas categorias, convém ao presente estudo
ressaltar os rebatimentos que as diferentes configurações de Estado e perspectivas políticas
ocasionaram sobre as características das políticas sociais. Mais exatamente, intenta-se aqui analisar
a proteção social no Brasil a partir de alguns diferentes conceitos de Estado e de ideários políticos,
enquanto categorias definidoras das propriedades que as políticas sociais assumem em determinado
lugar e momento histórico.

Conforme Laurell (1995, p. 153, grifo e supressão nossos), a questão social “transforma-se em fato
político, e as sugestões para solucioná-la constituem-se em elementos definidores de projetos e
partidos políticos. Claro que ela não adquire a mesma importância em todos eles [...] mas para todos
é uma questão inevitável”. Assim, segundo a autora, é possível distinguir diferentes regimes de
‘Estado de bem-estar’ nos moldes capitalistas, que geram determinadas formas de políticas sociais,
que por sua vez, se apresentam com conteúdos e efeitos distintos, a depender das relações políticas
e econômicas que as engendram. Logo, a mesma autora destaca três tipos básicos de bem-estar
social que se aplicam em diferentes países:

1) o social-democrata, exemplificado pelos países escandinavos, e que se
caracteriza pelo universalismo e por uma importante redução no papel do
mercado no âmbito do bem-estar social; 2) o conservador-corporativo,
exemplificado pela Alemanha e pela Itália, que se baseia nos direitos sociais,
mas que perpetua uma diferenciação social importante, e que envolve efeitos
redistributivos mínimos; e 3) o liberal, exemplificado pelos EUA, Canadá e
Inglaterra, que é dominado pela lógica do mercado. (LAURELL, 1995, p. 154).

Draibe (1993) subscreve esse entendimento, admitindo a formação de diferentes padrões de Estado
de bem-estar social nos diversos países, o que seria reflexo das bases históricas de cada local,
variando “no que tange às relações de inclusão/exclusão que os sistemas abrigam, seja no que
concerne a seus aspectos redistributivos, seja finalmente no que diz respeito às relações com o
sistema político”. (DRAIBE,1993, p. 2). Desse modo, as formas de implementar e gerenciar as
políticas sociais se alteram de acordo com as discrepantes concepções sobre “com que peso e grau
deve o Estado atuar na área social”. (DRAIBE, 1993, p. 6).

Nesse sentido, para os liberais e conservadores, o Estado deve ser pouco intervencionista e estar sob
a orientação do mercado, pois, para eles, “o Estado é sempre um mal, mas é necessário, devendo,
portanto, ser conservado, embora dentro de limites os mais restritos possíveis” (BOBBIO, 1988, p.
89). Isso reflete em políticas sociais mercantilizadas, condicionadas à contribuições e que selecionam,
na distribuição de recursos, os mais necessitados. Por outro lado, a linha dos keynesianos, marxistas
e/ou social-democratas defende um Estado intervencionista que deve aparelhar-se com políticas
sociais abrangentes, a fim de garantir a produção e distribuição universal de bens e serviços sociais,
atuando sob a égide do conceito de direitos sociais. (cf. DRAIBE, 1993; LAURELL, 1995).

O projeto neoliberal, por sua vez, tem como substrato a defesa de um Estado mínimo e parte da
premissa de que o mercado é o melhor regulador das relações econômicas e sociais, pois a
intervenção estatal restringiria o livre mercado e liberdades individuais. Nessa tendência, “as quatro
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estratégias concretas da implantação da política social neoliberal são o corte dos gastos sociais, a
privatização, a centralização dos gastos sociais públicos em programas seletivos contra a pobreza e a
descentralização.” (LAURELL, p. 167).

No Brasil, segundo Draibe (1993), o Estado de bem-estar ganha características peculiares, sendo
uma realidade em constante movimento e que agrega novas tendências a cada crise econômica ou
transformação política. Ainda assim, alguns traços gerais se destacam no sistema de proteção social
brasileiro, derivados de sua formação sócio-histórica: 1) centralização política e financeira no nível
federal; 2) fragmentação institucional; 3) fragilidade da participação popular; 4) princípio do
autofinanciamento do investimento social e da privatização; 5) presença do clientelismo e da ‘política
de favores’; 6) burocracia excessiva e 7) grande volume de mecanismos assistenciais.

Tais particularidades das políticas sociais no Brasil, dentre outras, retratam muito da conjuntura
socioeconômica do país, pois no Brasil o capitalismo se instaura de modo tardio e dependente
(MANDEL, 1982), com um crescimento que ocorre em função e à margem dos países mais
desenvolvidos, servindo-lhes de mola propulsora para acumulação de capital, enquanto é expropriado
de suas riquezas naturais e materiais – configurando o chamado subdesenvolvimento. Sempre
voltado para o exterior, é com tais traços que se constituem as relações sociais no Brasil,
determinadas a partir de raízes de exploração, concentração de riquezas e consequente
empobrecimento das massas (COUTINHO, 2005).

Com esta oneração, o país cresce com diversas mazelas e diferenciações sociais que apenas se
agravam com o advento da industrialização e com a expansão dos aglomerados urbanos,
manifestando no Brasil diversas expressões da questão social (NETTO, 1992), além de constantes
conflitos de interesses. Para Behring e Boschetti (2007, p. 45), “é fundamental identificar as forças
políticas que se organizam no âmbito da sociedade civil e interferem na conformação da política
social, de modo a identificar sujeitos coletivos de apoio e/ou de resistência a determinada política
social, bem como sua vinculação a interesses de classe”.

Trata-se, conforme o exposto, de um jogo de opiniões políticas e de interesses intrinsicamente
contraditórios. Contudo, como afirma Pereira (2008, p. 91), “é justamente por ser conflituosa, que a
política permite a formação de contra poderes em busca de ganhos para a comunidade e de
ampliação da cidadania”. Assim, como fruto da luta da classe trabalhadora, muito já se avançou com
relação à garantia dos direitos sociais, de modo que “apesar de o capitalismo ter dificuldades de
conviver com o Estado de bem-estar, não pode mais viver sem ele.” (OFFE, 1991 apud PEREIRA,
2008, p. 106).

3. A POLÍTICA DE EDUCAÇÃO

Situada no bojo das relações discutidas acima, a política de educação aparece como produto e
reprodutora das mesmas ambiguidades presentes no conjunto das políticas sociais. É no âmbito da
ordem capitalista que a educação adquire seu perfil mais institucionalizado, ratificando sua
funcionalidade ao sistema. Assim, importa questionar como se configurou a política de educação no
contexto brasileiro, a fim de compreender melhor as diferentes propostas educacionais que emergem
no país.

Conforme a Lei de Diretrizes e Bases (LDB), “a educação abrange os processos formativos que se
desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e
pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais.”
(BRASIL, 1996). Nota-se que tal conceito abrange tanto as atividades corriqueiras, como as
sistematizadas, que impliquem a apreensão de novos saberes.

Esta definição contempla a compreensão de Bertoldo (2009), que discute duas dimensões quanto ao
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entendimento sobre educação: 1) numa perspectiva mais ampla (lato sensu), educação se relaciona
ao conjunto de saberes e valores necessários à reprodução do ser social, estando ligada aos
conhecimentos que precisam ser incorporados para o incremento do trabalho e 2) numa visão mais
específica (stricto sensu), a educação é conexa ao conhecimento sistematizado e cada vez mais
especializado, conforme o crescimento das forças produtivas, correspondendo à ideia de ensino
formal e científico.

De acordo com Lukács (1981), a educação está medularmente ligada ao trabalho, mas faz parte de
uma teleologia secundária no que se refere à transformação da natureza, sendo um complexo social
que, assim como a linguagem, surge com o desenvolvimento do ser social. O autor identifica que no
sentido mais amplo (lato sensu), o processo de aprendizagem do homem nunca termina, porém, com
a complexificação das relações sociais, o conhecimento institucionalizado (stricto sensu) torna-se
exigência indispensável, a fim de habilitar os indivíduos à produção.

A atividade educativa no Brasil tem longa data. Ainda no período colonial, no ensejo de uma
sociedade aristocrática, latifundiária e escravocrata, aparecem os jesuítas como disseminadores de
uma educação voltada prioritariamente para o espiritual e que utilizava da catequese para conseguir
adeptos ao catolicismo. (RIBEIRO, 1993). Este tipo de instrução sobreviveu até 1759, quando o então
Marquês de Pombal, que administrava Portugal, empreendeu diversas reformas educacionais que
repercutiram no Brasil e culminaram na expulsão dos jesuítas, iniciando um processo de laicização do
ensino (BOTO, 2011). Deixando de lado as capilaridades desse processo, atentamos a seguir para o
que interessa aos objetivos desse trabalho.

Entende-se que a educação jesuítica permaneceu atuante enquanto funcional ao sistema
sócio-político e econômico da época (RIBEIRO, 1993). Todavia, tão logo o Estado português, filiado
ao movimento iluminista, identificou que os religiosos detinham um crescente poder que divergia dos
interesses da Coroa, procurou apossar-se da responsabilidade de formar os cidadãos. Para Barbosa
e Filho (2013, p. 1), “foi o conflito de interesses que selou o fim da era jesuítica na educação
portuguesa”. Assim, não se tratavam apenas de questões religiosas, ou mesmo pedagógicas, mas
antes, “agir sobre a institucionalização de um sistema de ensino denotava projetar o futuro político da
nacionalidade [...] Assumir o controle da escolarização significaria fortalecer e dignificar as fronteiras
do reino português” (BOTO, 2011, supressão nossa). Desse jogo de interesses nasce o primeiro
cenário da escola pública no Brasil, fixando um sistema estatal de instrução.

Esse processo de institucionalização da educação, contudo, restringia seu alcance à classe
dominante e carecia de maior organização. Conforme Villela (2011, p. 98), coexistiriam ainda por
longo tempo formas variadas de transmissão do saber até que a consolidação de um Estado forte
passasse a “absorver essas outras formas dispersas, conformando um sistema homogêneo, regulado
e controlado”. Durante o período imperial (1822-1889), por sua vez, foi intensa “a atividade legislativa
das Assembleias Provinciais em busca do ordenamento legal da educação escolar”, todavia, “muitos
foram os limites enfrentados por aqueles que defendiam que a educação deveria ser estendida à
maioria da população.” (FILHO, 2011, p. 135). É somente a partir da primeira república que a
educação passaria a ser reivindicada pela classe trabalhadora, gerando pressão para que o Estado
respondesse às suas demandas.

Com a crescente urbanização e expansão das forças produtivas foi se configurando uma população
proletária no país, bem como uma classe intermediária burguesa. Ambas passaram a considerar a
educação como instrumento de ascensão social e de efetivação de suas ideias (cf. BARBOSA, 2012).
Assim, os projetos educacionais brasileiros foram se construindo, notadamente marcados por
diferentes propostas ideológicas, onde disputavam o Estado e a burguesia, bem como comunistas e
anarquistas (GHIRALDELLI JR, 1986).

Nesse contexto, a partir da pressão das classes durante os anos de 1930, o Estado passa a assumir
a oferta da educação formal para a sociedade, porém, esse não é um processo isento de
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contradições, pois assim como acontece com as demais políticas públicas, o Estado responde às
demandas por educação de modo a corresponder também aos interesses do capital, bem como
manter a ordem vigente. O Estado intervém, então, de forma institucionalizada, através de políticas,
com a responsabilidade de garantir a reprodução, manutenção e apassivamento da classe
trabalhadora, respondendo assim, ao mesmo tempo, às exigências da classe burguesa e do
proletariado (BEHRING; BOSCHETTI, 2007).

Desse modo, conforme Mészáros (2008), a educação passa a assumir a função de transmitir valores
que legitimam a lógica de reprodução do capital e, quanto maior a expansão do capitalismo, maior
será a necessidade de qualificação do trabalhador, ou seja, de educação. Se por um lado a educação
passa a ser utilizada como instrumento de internalização das formas e da legitimidade do sistema
vigente (MESZÁRÓS, 2008), por outro, não podemos ignorar que a própria classe trabalhadora
também reivindicava para si o acesso ao saber socialmente produzido, conformando um jogo de
forças opostas, caracterizando uma contradição já na emergência da escola formal.

Assim, nota-se que a demanda social por educação e as diferentes respostas dadas ao longo de
tempo se relacionam ao desenvolvimento das forças produtivas e expressam interesses conflitantes
de classes antagônicas. Assim, no Brasil, o Estado responde às crescentes reivindicações por acesso
ao conhecimento, regulamentando a oferta pública e obrigatória da educação na Constituição de
1934. Com a institucionalização das demandas educacionais e com a garantia de um ensino
sistematizado como necessidade para autorreprodução do capital, o Estado concebe a política pública
de educação. (BARBOSA, 2012).

Cumpre destacar que a trajetória da regulamentação pública da educação no Brasil, enquanto direito
social, é longa e árdua. Nesse sentido, os estudos de Cury (2011) elucidam que a legislação
educacional no país teve início ainda no período imperial com a Constituição de 1824, que já discorria
sobre educação escolar gratuita, ficando restrita, no entanto, apenas àqueles que eram considerados
cidadãos, excluindo, por exemplo, as mulheres, “os índios - considerados ‘bárbaros’ - e negros -
‘propriedade’ - do direito às primeiras letras.” (OLIVEIRA, 2008, p. 50). Logo, na referida Constituição,
o direito à educação “não foi resultado dos reclames da sociedade imperial organizada. Constituiu
apenas, um reconhecimento formal de um direito já amplamente previsto nas legislações dos estados
modernos da Europa Ocidental” (Ibid., p. 50).

Em 1827, promulgar-se-ia a primeira lei nacional específica da educação, a fim de regular o artigo da
Constituição que remetia à gratuidade do ensino. Mas, é apenas com a Constituição de 1988 e,
principalmente, após a promulgação da LDB/1996, que se reconhece o ensino obrigatório enquanto
direito público subjetivo, “expressando a culminância da educação como direito social.” (OLIVEIRA,
2008, p. 57), no contexto de um Estado Democrático de Direito. Assim, a noção de direito à educação
segue as transformações na própria configuração do Estado, conforme aponta Bobbio (1992, p. 100,
supressão nossa)

primeiro liberal, no qual os indivíduos que reivindicam o poder soberano são
apenas uma parte da sociedade; depois democrático, no qual são
potencialmente todos a fazer tal reivindicação; e, finalmente, social, no qual os
indivíduos, todos transformados em soberanos sem distinções de classe,
reivindicam — além dos direitos de liberdade — também os direitos sociais,
que são igualmente direitos do indivíduo: o Estado dos cidadãos [...]

De acordo com o exposto, nota-se que os dispositivos legais que normatizaram a atividade educativa
no Brasil foram resultado de amplas lutas sociais que contribuíram também para o desenvolvimento
do país, a partir da redução dos seus preocupantes índices de analfabetismo. Para Marshall (1967), o
direito à educação aparece como um pré-requisito para que se forme um cidadão, sendo não apenas
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um dever individual, mas também social, à medida que para o bom funcionamento de uma sociedade
é necessário que seus membros sejam educados.

4. OS DIFERENTES PROJETOS EDUCACIONAIS

No processo de consolidação da política de educação no Brasil, ao qual nos referimos acima,
destacaram-se alguns atores sociais cujas vozes políticas repercutiram em forma de diferentes
projetos educacionais, expressando ângulos políticos variados. Aqui, são enfatizadas as vertentes
liberais, anarquistas e socialistas, num esforço teórico de desvelar suas principais divergências,
relacionando-as ao contexto mais amplo do conjunto das políticas sociais.

Como anteriormente pontuado, com o advento da República, a partir de 1889, o Brasil presencia
crescente urbanização, bem como grande expansão econômica e industrial, fazendo emergir no país
uma classe proletária cada vez mais numerosa. Esta, logo passaria a concretizar tendências
sindicalistas e militantes, não se expressando, contudo, de modo unificado. Divisões ideológicas não
tardaram a aparecer, configurando vanguardas socialistas, anarco-sindicalistas, anarquistas e
comunistas dentro da classe proletária (GHIRALDELLI JR, 1986). Ainda assim, não deixaram de
compor, mesmo dissociados, importante resistência às classes dominantes.

Os anarco-sindicalistas e anarquistas (ou libertários) dirigiam suas lutas contra os patrões, Igreja e
Estado e, por conta disso, eram contra o ensino público, que para eles, poderia ser instrumento
ideológico da burguesia e dos religiosos. Defendiam a chamada Educação Racionalista e a
disseminavam mediante os ‘Centros de Estudos Sociais’ (dentre outras organizações), onde os
trabalhadores eram educados nas ideias anarquistas. Entre eles se valorizava a discussão e a prática
da leitura, tendo atentado também para a educação de seus filhos através da implantação das
‘Escolas Modernas’ (cf. GHIRALDELLI JR, 1986).

Nesse sentido, tais grupos criaram bibliotecas com obras de caráter político, literário, clássico e
científico e, dessa forma, fomentavam a leitura em grupo, memorização e oralização de trechos.
Também promoveram o ensino das primeiras letras e cursos de desenho, música, línguas, entre
outros. Preocupavam-se com a autoformação intelectual, física e moral, que seria resultado de
esforço próprio e da vontade de aprender, conformando uma educação autodidata, capaz de levar os
indivíduos a se emanciparem e governarem a si mesmos (cf. PERES, 2006).

Os libertários investiam assim na educação, pois compreendiam que através dela poderiam
emancipar os trabalhadores das ideologias capitalistas. Nas palavras deles:

Estabeleçamos um sistema de educação pela qual o homem possa chegar a
conhecer, depressa e bem, a origem da desigualdade econômica, a mentira
religiosa, o malefício do patriotismo guerreiro e as rotinas familiares e todas as
demais que o mantêm na escravidão. Não é o Estado, expressão da vontade
de uma minoria de exploradores, que pode ajudar-vos. (O SINDICALISTA,
1924 apud GHIRALDELLI JR, 1986, p. 35).

Os grupos socialistas, ao revés, defensores de um Estado forte e intervencionista, enfatizavam o
ensino laico, público, obrigatório e tecno-profissional, sempre privilegiando em suas agendas a
questão educacional. Logo, por meio da organização sindical, conseguiriam formar escolas,
“estabelecimentos esses que abrigaram os germes de uma ‘pedagogia socialista’ no Brasil” (Ibid., p.
32). Na prática, os socialistas eram rigorosos quanto à frequência e prezavam pela articulação entre
docentes e operários.

Nesse ínterim, ganhava repercussão também as ideias comunistas, que defendiam, além do ensino
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laico e gratuito, uma escola unitária, “que realmente integrasse todas as classes sob uma única forma
de ensino” (Ibid., p. 36). Os comunistas privilegiavam a prática política-partidária e entendiam a
educação como instrumento de politização das massas, promovendo, inclusive, cursos sobre o
marxismo-leninismo. Reivindicavam também a ampliação e obrigatoriedade do ensino primário e a
extensão das escolas profissionais.

Mais tarde, como representante das ideias socialistas, destacar-se-ia Paulo Freire, “partidário da
utilização de uma prática pedagógica que explicite os conflitos existentes na sociedade. Essa prática
é denominada de pedagogia do oprimido. Ela tem como objetivo propiciar a conscientização da
opressão sofrida pela maioria da população.” (GONZALEZ, 1993, p. 60). O ato educativo é entendido,
então, como essencialmente político e como uma tática de transformação e criação de um novo tipo
de sociedade.

Os liberais, por sua vez, sempre perceberam a educação como forma de integrar o individuo à
sociedade, já que não vislumbram a substituição da estrutura básica das relações econômicas. Para
eles, a pedagogia consiste na “preparação dos homens para suas responsabilidades sociais [...] para
um bom desempenho de suas funções de cidadão” (ROSSI, 1980, p.25). Conforme Gonzalez (1993),
os liberais admitem a existência de mais de um sistema de ensino e escolas diversificadas,
considerando que os indivíduos são diferentes entre si e apresentam distintos interesses e graus de
inteligência. Tais assimetrias contribuiriam para a formação de habilidades variadas, que
corresponderiam às aptidões díspares que são demandadas no mercado de trabalho.

Ainda para Gonzalez (1993), diante da intrínseca ligação que a educação assume com o trabalho sob
a ordem do capitalismo, torna-se importante analisar as diferentes propostas de políticas educacionais
a partir do seguinte crivo: até que ponto há a intenção de estreitar relações entre educação e trabalho
E, tendo em vista o interesse do capital por qualificação/educação, que tipos de saber são tidos como
ideais para serem dispensados através dos sistemas educacionais E a isso, poderíamos ainda somar:
quais desses projetos realmente vislumbram a emancipação humana

Ainda que não se pretenda nesse espaço esboçar respostas a tais questionamentos, julga-se
importante perceber as divergências entre as propostas educacionais que emergiram no Brasil, pois
foi na dinamicidade de suas disputas e contrassensos que se delinearam os recentes contornos da
educação no país. O exercício dessa análise comparativa, conforme sintetizado, ainda que
genericamente, no quadro abaixo, contribui, portanto, para repensar as estruturas sociais, e os modos
de educação já naturalizados na sociedade.

Quadro 01 - As diferentes propostas educacionais

0000000000 000Concepção de00
00000Estado000000

0000Concepção de0000
000000educação000000 0000Sistema de ensino00000

Anarquistas 00Não deve haver00
000000Estado000000

00Desenvolvimento da0
000inteligência para000
emancipação individual

00Contra o ensino público e00
000unificado. Valorizam o000
00000autodidatismo e o00000
0000000racionalismo0000000

Comunistas
0Estado como etapa0
0para uma sociedade
00000igualitária0000

000Instrumento de0000
0politização das massas

00Ensino laico, obrigatório,00
0000gratuito e unificado.0000
000Valorizam a educação000
00000000profissional0000000

0Liberais00
00Estado reduzido e0
subordinado à lei do0
00000mercado00000

000Preparação para o00
0000trabalho e para0000
integração à sociedade0

0Diversidade de escolas e de0
0000sistemas de ensino00000

0Socialistas 000000Estado000000
00intervencionista00

0Conscientização das00
0massas para construção
de uma nova sociedade0

000Ensino laico, público e000
00obrigatório. Valorizam a00
00000educação técnica000000
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Fonte: Elaborado pela autora.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando o exposto e retomando as proposições elucidadas inicialmente, a intenção deste artigo
foi introduzir, a partir da bibliografia selecionada, uma reflexão comparativa acerca das diferentes
óticas políticas que influenciaram o pensamento educacional brasileiro, na busca de tecer
interpretações sobre as atuais particularidades da política de educação no país. O caminho trilhado
pelo argumento, ainda que em poucas páginas, nos revelou um conteúdo profícuo, amplo e por vezes
contraditório, demonstrando a necessidade de aprofundamento das várias questões expostas, assim
como desse estudo em si.

Na sequência, foi apresentado resumidamente alguns traços principais do percurso histórico de
construção da política de educação no Brasil. Fica evidente que a institucionalização da instrução no
país aconteceu em meio a conflitos de interesses e jogos políticos, reproduzindo as mesmas
controvérsias presentes na estruturação das políticas sociais. Isso porque à medida que o Estado
respondia às reinvindicações dos trabalhadores pelo acesso ao conhecimento, também atendia aos
interesses burgueses, a fim de preservar a ordem social e garantir a autorreprodução do capital
(BARBOSA, 2012). De todo modo, uma vez reconhecida como direito social, a educação passa a ser
incluída no rol de responsabilidades do Estado no sistema de proteção social do país.

Contudo, o caminho até esse reconhecimento legal foi longo e permeado de lutas sociais. Dessa
forma, diante das várias propostas políticas que disputavam diferentes projetos educacionais, é
possível perceber que na construção da política de educação brasileira os ideários muitas vezes se
misturaram e acarretaram em ganhos, repercutindo de algum modo na configuração atual do ensino
no país. Tal aspecto é característico da própria política enquanto uma “arena de conflito de
interesses”, mas que “permite a organização do social como espaço instituído, historicamente
construído e articulado por conflitos, propiciando a diversificação e a multiplicação de direitos de
cidadania”. (PEREIRA, 2008, p. 91). Sobre a escola, cabe ainda destacar a fala de Ribeiro ao afirmar
que

a Escola tem vivido os efeitos das arenas de luta e liberdade num contexto
compósito de coligações de indivíduos e grupos de interesse que, diferindo
entre si quanto aos valores, preferências, interesses, crenças e perceções da
realidade, digladiam-se em busca de recursos de poder, com uma ação
coletiva desenvolvida em forma de jogos de poder, onde cada ator ou grupo
mobiliza as fontes de incerteza pertinentes a fim de alcançar os seus objetivos
e bater o sistema (RIBEIRO, 2015, p. 45).

Nesse quadro de divergências políticas e pedagógicas, no qual a escola pode representar interesses
dos mais variados, é possível perceber como diferentes óticas políticas influenciaram o pensamento
educacional brasileiro. Se, por um lado, presenciamos o aumento da mercantilização e da
privatização da educação como frutos das proposições neoliberais, por outro, aumentam os discursos
de democratização (ou massificação) do saber e de valorização tecno-profissional, conforme
introduzido pelos socialistas. Ou ainda, se cresce a importância de um ensino cada vez mais
especializado e da busca, via qualificação, por um lugar no mercado de trabalho, como preconizaram
os liberais, também surgem novas modalidades educacionais que pressupõem o autodidatismo e a
autonomia no desenvolvimento das inteligências, como a educação domiciliar ou a própria educação
à distância, que em linhas gerais, também corroboram com as ideias libertárias (cf. BARBOSA, 2013;
GONZALEZ, 1993; SCHLESENER et al., 2016).
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No esforço de construir mediações e cientes de que classificações generalizadas deixam passar
detalhes importantes, sugere-se, mediante a análise apresentada, que algumas caraterísticas atuais
da política de educação brasileira encontram raízes ideológicas nas diferentes concepções de
educação que disputaram hegemonia política no país e que, na ‘convivência’, somaram elementos
que permitiram a formação de contra poderes e a ampliação da cidadania. Apesar disso, não se pode
negligenciar que o fator econômico, em suas oscilações, acaba tendo preeminência no que se refere
à determinação dos rumos educacionais.

Assim, nesse diálogo sobre educação, em que se empenham todas as vozes, a mais forte e mais
ouvida é certamente a da economia, de modo que a transmissão do saber continua intimamente
relacionada à reprodução do capital e dos valores que legitimam sua lógica (MESZÁROS, 2008).
Quanto maior a expansão do capitalismo, tanto será a necessidade de qualificação do trabalhador e
de sistemas de educação que correspondam às determinações do capital, de modo que as
configurações educacionais seguem acompanhando o movimento das relações sociais vigentes.
Numa síntese do que temos acumulado em nossa discussão quanto ao entendimento das políticas
educacionais brasileiras, destacamos que

A Política de Educação resulta de formas historicamente determinadas de
enfrentamento das contradições que particularizam a sociedade capitalista
pelas classes sociais e pelo Estado, conformam ações institucionalizadas em
resposta ao acirramento da questão social. Ela constitui uma estratégia de
intervenção do Estado, a partir da qual o capital procura assegurar as
condições necessárias à sua reprodução, mas também resulta da luta política
da classe trabalhadora em dar direção aos seus processos de formação,
convertendo-se em um campo de embates de projetos educacionais distintos,
em processos contraditórios de negação e reconhecimento de direitos sociais
(CFESS, 2011, p. 20).

Desse modo, com a discussão, constata-se a relevância e o impacto da educação na sociedade, que
ao longo do tempo tem sido objeto de debates dos mais variados. Conhecedores de que as questões
problematizadas alimentam profundos debates, espera-se que esse levantamento, que não se deteve
a exaurir todos os pontos e que certamente deixou de citar outros importantes autores e produções,
possa proporcionar elementos para reflexão e incentivar análises movidas pelo conhecimento das
vertentes e posicionamentos apresentados.
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