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RESUMO

A história torna público que a educação escolar no Brasil nunca foi prioridade, por isto estruturou uma escola
deficiente e não satisfatório para a formação de homens livres, consciente de seus deveres e obrigações
dentro da sociedade. No contexto nacional analisouse, no decorrer da história, a educação sistematizada, a
fim de compreender a formação do sistema educacional brasileiro e sua ligação com a economia. Os dados
foram selecionados por meio de referências bibliográficas, os quais foram discutidos até formarem um
conhecimento preciso. Para tanto, partiuse do princípio de que a história é composta pela participação de
seres diferentes socialmente, culturalmente e economicamente. Entretanto, o tempo contribuiu para
despertar a percepção da importância do saber escolar para compreensão das estratégias utilizadas para
efetivação do sistema.
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ABSTRACT

It is well known through the history that the Brazilian education never was priority, due to that there is a
deficient system and not enough for a free man education, having a sense of public responsibilities. In the
national context, was analyzed, in the course of the history, the systematized education to comprehend the
education system formation of Brazil and its relation with the economy. The data were selected from
bibliographic references; they were discussed until to form an accurate knowledge. In order to that, it was
considered that the history is made of different people socially, culturally and economically. However, the
time contributed to become aware to the importance of the school education and to comprehend the
strategies for an effective system.
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1. INTRODUÇÃO

A administração pública nunca priorizou a educação sistematizada no Brasil, o que é percectível ao longo da
história. Há mais de 5 séculos é propagado o saber formal neste país, porém até o presente não se consegue
oferecer para todos uma educação de qualidade, o que priva muitos do acesso a conhecimentos que lhes
garantem o exercício da cidadania com participação direta nas mudanças propostas.

Os Jesuítas desenvolveram na colônia brasileira uma formação para atender os preceitos da Igreja Católica,
sendo a fé o princípio básico de toda atuação. Os métodos utilizados pelos religiosos não atendiam as
especificidades de cada povo, ou seja, todos eram tratados como se fossem um só. O ensino era oferecido
sem gerar ônus para seus frequentadores, o que possibilitou a ampliação das instituições administradas pelos
padres nas porceções de terras pertencentes a Portugal e Espanha.

O Marquês de Pombal constituiu nos Jesuítas uma barreira para o crescimento econômico e cultural lusitano,
pois os religiosos da Companhia de Jesus e os nobres, segundo a visão do Marquês, limitavam a linha de ação
do rei. Então, com vista as alterações sociais, econômicas e culturais, expulsou os Jesuítas de todo território
pertencente a Coroa portuguesa. Momento que o Estado, já conhecedor da força gerada pela instrução
escolar, passou a instituir as regras para funcionamento do sistema educacional, inserindo sua própria
ideologia para manter a dominação.

A vinda da Família Real para o Brasil, 1808, marca novas mudanças no país, este foi obrigado a se adaptar
aos nobres e burocratas. Porém, posteriormente, surgiu um país que deveria criar as instituições para lhe
representar, as quai foram voltadas apenas para beneficiar aqueles que fossem “bem nascidos”, detentores
de bens. Quanto a maioria dos ocupantes do império ficava excluída visto não possuirem direitos cívis ou
jurídicos.

A implantação da República no Brasil lançou para a sociedade novos desafios educacionais com ênfase,
principalmente, no fim do analfabetismo. Ideia refoçada pela base industrial. A educação formal não se
constituia em elemento de importância, a sociedade moderna foi estruturada com base na economia e a nova
terra – Brasil – encontravase voltada para produção agrícola, com a utilização da mãodeobra escrava,
quadro que não exigia utilização de conhecimentos de intelectuais para o bom funcionamento. (ROMANELLI,
1998, p. 34).

Inácio de Loyola, exintegrante da milícia espanhola, em 1534, convertido ao catolicismo, divulgou a
importância da escolarização para participação na sociedade moderna. Para tanto, a educação passou a
integrar as tendências contemporâneas, sem porém conseguir eliminar a nefasta ocorrência de pessoas que
não sabiam ler nem escrever.

Por conseguinte, o presente estudo analisou, no decorrer da história, a educação sistematizada no Brasil, a
fim de compreender a formação do sistema educacional brasileiro e sua ligação com a economia. Nesta
perspectiva, desenvolveuse estudo bibliográfico, com o uso da metodologia qualitativa, de cunho dialético,
aprofundando os dados que abriram espaço para se constatar que as escolas estão fracassando na função de
oferecer educação de qualidade para todos.

EDUCAÇÃO JESUÍTICA E A FORMAÇÃO DE ALMAS

A escola brasileira com sua cultura transplantada da Europa, mas com as funções reduzidas, visto que os
métodos impregados não permitiram a criação e inovação e sim a imitação da realidade construída do outro

23/11/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/sistema_educacional_brasileiro_capital_e_trabalho_ditam_as_regras.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.2-14,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



lado do alémmar, tornandoa uma instituição ritual, dogmática, objetivando condicionar a sociedade aos
projetos europeus. (ROMANELLI, 1998, p. 25).

O colonizador buscou imitar os nobres portugueses, tornando a sociedade aristocrática, para o que fora
fundamental o método educativo dos Jesuítas, pois a organização social adotada para a colônia, bem como os
conteúdos ensinados pelos padres pregava a formação sistematizada tendenciosa, tendo em vista não existir
a preocupação com a realidade vivida no Brasil.

Inácio de Loyola fundou a Companhia de Jesus, uma instituição que objetivava o combate à heresia e aos
rebeldes, convertendolhes aos dogmas da Igreja de Roma, instituindose na história com uma missão
religiosa, centrada, principalmente, na propagação das ideias norteadoras da Contrareforma.

Os jesuítas estabeleceram três linhas de atuação. A primeira fundamentava a propagação da fé católica,
desenvolvendo a catequese, confissão e a pregação; a segunda assentavase na exploração dos territórios
ocupados por Portugal e Espanha, realizando a implantação de missões; e, a terceira, a educação de jovens, a
qual, devido a gratuidade do ensino, tornouse a principal atividade da Companhia. (ARANHA, 1996, p. 91).

A última atuação mencionada anteriormente não estava prevista entre as ações dos Jesuítas[1], mas com o
passar do tempo fora introduzida e, paulatinamente, evidenciouse como tarefa primordial da Companhia. A
gratuidade do ensino possibilitou o aumento dos seus colégios, inclusive com a ampliação da instalação nas
colônias da América, África e da Ásia, descentralizando a transmissão do conhecimento científico, pois, para
onde fosse o inaciano ministrava aulas de catequese, de leitura, de escrever e de gramática em locais que
chamavam de casas. Porém, na medida em que adquiria doações suficientes construía um colégio, onde
transmitia, aos alunos, uma cultura humanística de caráter acentuado retórico, atendendo aos interesses da
Igreja e às exigências do patriarcado.[2]

Tomé de Sousa, primeiro governador geral, em 1549, trouxe consigo, para o Brasil, os primeiros Jesuítas –
quatro padres e dois irmãos – que tinham como líder Padre Manoel da Nóbrega. Os religiosos foram
responsabilizados pela conversão dos índios e no decorrer de sua missão, criaram escolas, colégios e
seminários, os quais foram edificados em vários lugares do território colonial. Assim, os representantes da
Companhia de Jesus iniciaram a história da educação escolarizada no Brasil.

O primeiro governador geral do Brasil chegou em 1549 trazendo consigo os
primeiros jesuítas, cujo grupo era constituído por quatro padres e dois irmãos
chefiados por Manuel da Nóbrega. Eles vieram com a missão conferida pelo rei de
converter os gentios. Para atender a esse mandato, os jesuítas criaram escolas e
instituíram colégios e seminários que foram espalhandose pelas diversas regiões do
território. Por essa razão considerase que a história da educação brasileira se inicia
em 1549 com a chegada desse primeiro grupo de jesuítas. (SAVIANI, 2008, p.
2526).

O método de ensinar dos Jesuítas tinha fundamento a partir de conceitos estabelecidos por uma filosofia
orientada pelos valores da Igreja em qualquer parte do mundo, ou seja, não considerava as peculiaridades
apresentadas. A Ratio Studiorium[3] dava unidade a formação em qualquer espaço onde eram desenvolvidas
as atividades pedagógicas. As características principais deste método eram a cooperação, hierarquia social
das pessoas no colégio em todos os níveis; não havia possibilidade de escolha, as disciplinas religiosas eram
obrigatórias e com o mesmo peso das outras disciplinas. A filosofia básica era a escolástica teocêntrica, pois a
natureza e o homem estavam subordinados aos princípios de Deus. (ROMANELLI, 1998, p.34).

A estrutura apresentada pela educação, ministrada pelos religiosos da Companhia de Jesus, era totalmente
sem contextualização, afastada da vida dos colonos, destinava a proporcionar uma cultura básica e geral,
tendo desinteresse pela ciência e repugnância pelas atividades técnicas, sem a preocupação de formar para o
trabalho, mesmo porque na colônia, sob o ponto de vista de atividade administrativa e produtiva, não
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apresentava grandes exigências quanto a vida intelectual, a economia se encontrava voltada para agricultura
e a mão de obra escrava. Acrescido a isso estava o fato de que o trabalho manual era destinado aos
subalternos, devendo as elites se afastar de qualquer atividade relacionada com o esforço físico na realização
das tarefas produtivas no cotidiano.

A formação inserida nos métodos utilizados pelos Jesuítas não previa a possibilidade de levar o participante
do processo em contribuir ativamente nas transformações ocorridas nos segmentos socioeconômicos do
Brasil. Foram os Jesuítas os responsáveis, nos primeiros séculos da colonização, pela formação tanto dos
professores quanto dos alunos.

Apesar de haver sido dado ao estudo um caráter público, os interesses da Igreja eram confundidos com os da
administração colonial, justificado através do padroado régio. Aos educadores foi dada a responsabilidade
pelo ensinar, transmitir uma nova cultura e consignar o espírito submisso à população. “Será necessário
inverter as prioridades: Primeiro transformar ou suprimir a cultura indígena, para depois ensinar a doutrina.”
(HILSDORF, 2003, p.7).

A formação praticada pela Companhia de Jesus tinha como foco a salvação das almas, a fim de submeter à
sociedade aos dogmas do catolicismo preponderante em todo o mundo, não enfatizando, assim, um método
de ensino que viesse atender às necessidades de cada povo.

A ideologia centrava a Igreja que, por sua vez, estava a serviço do poder metropolitano, isto porque era a
única instituição para atender a elite, colonos e índios. Não se tinha ônus para o acesso ao ensino jesuítico, o
qual era aberto a todos com visão missionária, entretanto, atendia apenas os filhos dos colonos, não
aceitando os índios e mestiços, que tinham o acesso aos colégios recusado sob pretexto de que a ação do
trabalho de formação seria a orientação dos futuros padres da companhia.

Juridicamente os colégios deveriam receber alunos a título de atividade missionária,
estando aberto a todos, mas, na prática, assumindo a ruptura da colônia, os Jesuítas
ficavam apenas com os alunos brancos, recusando os mestiços, mamelucos e índios,
com a justificativa de que seu propósito era formar os padres da Companhia.
(HILSDORF, 2003, p.9).

O Marquês de Pombal[4], em 1759, expulsou os jesuítas da metrópole portuguesa e de todas suas colônias,
interrompendo, deste modo, a política educacional desenvolvida, tendo em vista que a Companhia de Jesus
mostrarse contrária aos ideais políticos – mais centralizados no governo – que o Marquês queria implantar,
indiferente à resistência social, com o controle da vida social e da própria Igreja.

Em agosto de 1750, o Marquês de Pombal assumiu o Ministério da Fazenda na administração do rei D. José I,
passando o ministro a promover várias transformações em todas as ramificações da sociedade lusitana e das
colônias integrantes do Estado português, a fim de deliberar o aumento do controle do monarca sobre a
sociedade e uma maior eficiência no funcionamento da gestão estatal, o que seria possível após enfraquecer a
influência da nobreza e do clero que limitavam a ação do rei, bem como com a promoção da economia –
estimulando o desenvolvendo da manufatura  e da modernização da cultura. (MACIEL & NETO, 2006, p.467).

A Europa fora tomada, durante o século XVIII, pela filosofia iluminista e Pombal mostrouse fortemente
influenciado pelas tendências que buscavam estruturar o saber, porém os Jesuítas eram contrários, a
Companhia de Jesus, a partir do século XVI e durante os dois séculos seguintes ficou à frente do ensino de
caráter religioso. O Marquês de Pombal responsabilizou os Jesuítas pelo fracasso da formação escolar da
população portuguesa na metrópole e das colônias e, posteriormente, dominou as diretrizes do sistema
educacional.

A sociedade preconizada pelo Iluminismo exigia um novo homem, formado através da educação. O método
pedagógico aplicado pelos jesuítas tornavase ultrapassado, pois não atendia as necessidades do Estado
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moderno em formação, que centralizava seus direcionamentos na produção capitalista (TEODORO, 2003,
p.48). E visando tais transformações, Pombal instituiu:

A total destruição da organização da educação jesuítica e sua metodologia de ensino,
tanto no Brasil quanto em Portugal; instituição de aulas de gramática latina, de
grego e de retórica; criação do cargo de diretor de estudos – pretendiase que fosse
um órgão administrativo de orientação e fiscalização do ensino; introdução das aulas
régias – aulas isoladas que substituíram o curso secundário de humanidades criado
pelos jesuítas; realização de concurso para escolha de professores para ministrarem
as aulas régias; aprovação e instituição das aulas de comércio. (MACIEL e NETO,
2006, p.470).

Como resultado das reformas Pombalinas foram criadas escolas e transformadas as já existentes que
passaram a fazer uso da formação pública como um instrumento ideológico, a fim de manter a dominação.
Porém a efetivação dos seus planos possuía uma barreira, tanto na metrópole como nas colônias: a falta de
profissionais para atuação no ensino elementar.

Segundo Aranha (1996, p.134): “No Brasil foram instituídas 17 escolas de ler e escrever que eram mantidas
por meio de um recurso obtido pela cobrança do imposto denominado subsídio literário”. O subsídio literário
tratavase de um imposto incidido sobre as carnes cortadas nos açougues e aguardentes, o que teve
aplicabilidade em todo espaço geográfico controlado pela Coroa portuguesa. Os valores obtidos deveriam
servir para financiar o ensino público quer na metrópole ou nas colônias. Esta apenas atendida a formação
que os recursos arrecadados em seu território pudessem sustentar, entretanto, a escola pública da metrópole
era sustentada com recursos extraídos da colônia.

Contudo, havia uma resistência no recolhimento do imposto, ante os desvios cometidos na aplicação dos
recursos obtidos, ou seja, os valores, muitas vezes, não eram destinados para manutenção das instituições de
ensino. (FERNANDES & NADAI, 2004, p.538). Tais práticas dificultavam a implantação da reforma educacional
pombalina e evidenciava a dificuldade do Reino em administrar o próprio império.

A educação na gestão de Pombal apresentou fatores inseridos ainda na estrutura contemporânea, pois o
subsídio literário representava a intenção de isentar o governo da responsabilidade geradora do ônus para
proporcionar a construção do conhecimento, bem como abriu espaço para manutenção de dois tipos de
escolas: uma para os filhos daqueles detentores de grande riqueza e, outra, destinada para os grupos menos
favorecida, sendo que era evidente a aplicação de políticas voltadas para o privilégio do primeiro tipo de
escola que, inclusive, recebia o apoio do Marquês.

Podese notar que a intenção e a tentativa de isentar o Estado de sua responsabilidade por meio
de artimanhas, projetos e impostos para financiamento da Educação não é nova e não é
exclusividade de governos contemporâneos. Também, podese notar a presença, já nessa época,
de dois tipos de escolas (uma para os filhos da nobreza e burguesia e outra para os grupos
sociais menos abastados) e de políticas educacionais que privilegiavam o ensino particular, com
apoio do Estado. (MACIEL e NETO, 2006, p. 472).

As mudanças ocorridas na sociedade desencadearam ações que, por sua vez, geraram novos métodos
escolares que foram adotados por Pombal em substituição a aqueles utilizados pela Companhia de Jesus, a
fim de adequar a escola ao contexto vivenciado, mas, mesmo introduzindo as mudanças, o rompimento com
o ensino jesuítico não foi total, ou seja, características tradicionais, ainda perduraram por longo período na
história do Brasil mantendo conteúdos e disciplinas no currículo adotado a partir da Reforma Pombalina.

A grande inovação contida no projeto de Pombal foi a proposta de implantação da escola pública e gratuita
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para todos, visando reduzir o número de pessoas não alfabetizadas e, para tanto, várias escolas foram
abertas com a recomendação de mudanças no relacionamento docente/discente, bem como a possibilidade da
classe popular frequentar a formação escolar sistematizada, a fim de lhe tornar mais útil para as novas
exigências da sociedade vigente. (MACIEL e NETO, 2006, p. 474).

Os relatos de Maciel e Neto (2006) notificam que as reformas pombalinas não foram implantadas na integra,
o que tornou a educação portuguesa, consequentemente a do Brasil, não eficaz, visto ter destruído um
sistema educacional organizado, apesar de questionado, sem garantir outro que cobrisse as deficiências
existentes no Império Português.

A educação desenvolvida pelos Jesuítas era a classista, colocava o proprietário de terra, engenho, gado e os
comerciantes no Brasil, em evidência e seus princípios conseguiram transcorrer do período colonial ao
republicano, sem sofrer alterações significativas em suas bases, mesmo quando a classe menos favorecida
tomou consiência da força contida na detenção do saber formal, exigindo, portanto, a ampliação da oferta
escolar que passou a ser vista como meio para ascensão em uma sociedade excludente, porém denotava
espaço para aqueles que adquiram títulos acadêmicos, possibilitandolhes, inclusive, participar do poder
político.

1.2 A EDUCAÇÃO NO IMPÉRIO: SABERES PARA A ELITE

O século XIX na Europa foi marcado pelo conflito entre França e Inglaterra, quando Napoleão Bonaparte
decretou o bloqueio continental[5], a fim de diminuir o avanço econômico inglês sobre as outras nações
europeias. D. João, príncipe regente de Portugal, recusouse a romper os laços de amizade mantidos com os
ingleses e estes colaboraram com Coroa portuguesa na decisão de transferir a sede da Corte,
provisoriamente, para sua colônia na América  Brasil.

O Rio de Janeiro, capital do Estado do Brasil na colônia, sofrera modificações com o intuito de acomodar os
nobres e os burocratas da Corte, transferidos para a colônia portuguesa em 1808, mudanças que afetam as
antigas e principais capitanias: Salvador, Recife, Vila Rica, conforme exigia o patamar social implantado pela
gestão. (ARANHA, 1996, p. 150).

Segundo Saviani (2008, p. 113):

Nesse mesmo período o Brasil passou também pela “fase joanina”, com a vinda da
família real em 1808, chefiada pelo príncipe regente que se tornará, em 1816, o rei
Dom João VI. Nessa nova fase as idéias pedagógicas oriundas do pombalismo
continuaram inspirando as iniciativas de Dom João, ainda que sua motivação
principal tenha sido de caráter administrativo. Ou seja, a necessidade da formação
de quadros para a administração e para a defesa militar do reino, cuja sede se
transferira para o Rio de Janeiro, conduziu à criação de cursos organizados nos
moldes das aulas Régis. Assim, já em 1808 foi criada a Academia Real de Marinha e,
em 1810, a Academia Real Militar, destinadas a formar engenheiros civis e militares.
Também em 1808 foi instituída a aula de cirurgia e anatomia no Rio de Janeiro,
organizandose, em 1809, a aula de medicina, cujo objetivo era formar médicos e
cirurgiões de que necessitavam o Exército e a Marinha. Ainda em 1808 surgem, na
Bahia, as aulas de economia. Em 1812 temos a escola de serralheiros, oficiais de
lima e espingardeiros em Minas Gerais, de agricultura e de estudos botânicos na
Bahia e o laboratório de química no rio de Janeiro, onde também foi criada em 1814
a aula de agricultura.

A sociedade estava dividida socialmente em grupos bastante diferentes. Uns compreendidos por coisas –
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escravas e índios – e, outra, compreendida por pessoas instituída pela plebe – homens livres  e o povo –
identificado nos grandes proprietários de terra, gado, engenho e comércio.

A geração de políticos e lideranças culturais partidárias da colônia propôs meios voltados para a educação
para as diversas camadas sociais, com a criação de escolas, aulas de francês, biblioteca, instalação da
imprensa e academias, promovendo, assim, a proteção e elaboração do saber produzidos no Brasil.

As mudanças motivadas pela presença da Família Real no Brasil, com as alterações no aparato
políticojurídico, buscavam dar uma nova estruturação a colônia, agora sede da Corte, ao tempo em que
buscava conter as insatisfações e evitar levantes da classe dominada.

Os caminhos percorridos entre a chegada da Corte e os direcionamentos para a independência política, a qual
ocorreu de forma moderada, tendo em vista não alterar a estrutura socioeconômica, apenas transformando o
sistema de governo, permitiu que, paulatinamente, a sociedade construísse instituições que se mantiveram na
formação do novo Estado a partir de 1822.

A Constituição do Império de 1824 mostravase liberal, mas não democrática, visto que os direitos civis e
políticos estavam vinculados a posse de bens, ao nascimento e a cor da pele, pois os índios e escravos não
eram considerados cidadãos que deveriam ser preparados para se ingerirem nos cargos do estado.
(HILSDORF, 2003, p. 43).

Outorgouse uma constituição que reverenciava o ensino primário gratuito para todos, ensino das ciências e
das artes em colégios e universidades, entretanto, não existia garantia da efetivação da respectiva lei, a qual
estava contida no Art. 179 § 32 e 33 da Constituição de 1824, chamando para discussão o tema da educação
que fora reduzida à manutenção de aulas avulsas de primeiras letras de origem das reformas pombalinas,
apenas inovando a possibilidade de acesso das meninas a elaboração do saber. “XXXII: A Instrucção primaria,
é gratuita a todos os Cidadãos; XXXIII: Collegios, e Universidades, aonde serão ensinados os elementos das
Ciências, Bellas Letras, e Artes”.

A Constituição de 1824 não instituiu o ensino fundamental para liquidar o analfabetismo existente no Brasil
naquele período. O acesso à formação sistematizada atingia apenas 15% da população, o que se tornou ponto
de observação com a realização de análise comparativa efetivada, anos depois, por Rui Barbosa com o estudo
dos índices de desempenhos escolares obtidos pela Europa e América do Norte.

Apesar da Constituição do Império defender o princípio da instrução primária gratuita
para todos os cidadãos, o ensino fundamental permaneceu no completo abandono,
de tal forma que ao final do Império, o país tinha cerca de 14 milhões de habitantes,
dos quais 85% eram analfabetos. O país tomou conhecimento do atraso educacional
com os pareceres do jurista Rui Barbosa em 1882, comparando o nosso desempenho
com o dos países da Europa e da América do Norte. (GADOTTI, 1997, p. 2).

As aulas das primeiras letras eram organizadas para grupos de dez crianças, entre estas existia uma mais
adiantada que era responsabilizada pela orientação da aplicação de atividades de leituras, escrita e cálculo,
objetivando a divulgação da cultura formal sem onerar os cofres públicos. O sistema educacional não exigia a
conclusão do curso primário para sequencia de formação, então a classe dominante educava os filhos em
casa; quanto aos demais seguimentos sociais recebiam instruções nas escolas que desenvolvia apenas o ler,
escrever e contar, em escolas existentes em número reduzido no Império. Então, faltava a ligação entre o
ensino elementar e o secundário que funcionavam em extremos opostos e a falta de unidade prejudicava a
educação dos indivíduos.

O curso secundarista fora instituído para preparar o cursista para o acesso a formação superior, por isto as
disciplinas eram escolhidas para satisfazerem as exigências dos currículos dos cursos superiores específicos
existentes no século XIX, ou seja, medicina, direito e engenharia.
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Os professores particulares ministravam aulas avulsas sem terem a obrigação de prestarem satisfação de
horários ou conteúdos trabalhados, mas não tinham, muitas vezes, um preparo para o desenvolvimento da
atividade, possuíam uma baixa remuneração, obrigandolhes a manter mais de uma atividade laborativa;
razões pelas quais tornava o ensino, ainda mais, deficiente.

O precário sistema de tributação torna a falta de recursos um cônico empecilho
para qualquer realização, seja a construção de escolas, seja a preparação de
professores, ou a sua remuneração mais decente. Por isso não é boa a
qualidade do ensino, com professores improvisados, incompetentes e, devido
aos baixos salários, obrigados a se dedicarem a outras atividades ao mesmo
tempo. De início, o ensino secundário é predominantemente ministrado por
professores particulares, em aulas avulsas, sem fiscalização ou unidade.
(ARANHA. 1996, p. 154).

A preferência pelo ensino superior tornavase evidente nas medidas adotadas pelo governo central, deixando
a cargo das províncias o ensino secundário e o elementar que enfrentavam dificuldades diversas, decorrentes
da falta de organização, carência de recursos pedagógicos e financeiros e com professores sem a devida
preparação.

A manutenção do privilégio de classe, em detrimento dos outros segmentos sociais, era a intenção principal,
pois os exames realizados até atingir um curso superior exigiam dos seus candidatos conhecimentos
elevados, somente adquiridos pela prole da elite detentora dos recursos econômicos que lhes permitiam
contratar profissionais de qualidade para transmissão dos conhecimentos necessários para sequenciar a
formação complementar.

1.3 A REPÚBLICA: NOVA POLÍTICA E EDUCAÇÃO IMPRÓPRIA

O ano de 1889 marca a mudança no Brasil do sistema de governo, implantandose a República, a qual desde
sua fundação, até a atualidade, passou por modificações pelos grupos políticos que se encontravam na
liderança do poder. O período republicano em questão é dividido em quatro grandes momentos: República
Velha, República Populista, Ditadura Militar e a Nova República.[6]

Na República Velha a administração era controlada pela elite composta de proprietários de terras, visto que a
economia ainda estava concentrada na produção agrícola para exportação. Durante a Primeira República o
modelo educacional, deixado pelo período imperial, passou a ser questionado visando chamar para evidência
as ideias positivistas.

A Constituição de 1891 desvinculou o ensino da religião, transformandoo em laico[7], inclusive nos anos
iniciais do século XX, voltados para o pensamento liberal e no poder da educação, com ênfase ao fim do
analfabetismo e para tanto, criouse várias escolas normais para formação de professores primários.
(GADOTTI. 1997).

Após a Primeira Guerra Mundial, deuse início ao fortalecimento do setor industrial brasileiro, reduzindo as
importações e fortaleceu a burguesia industrial urbana que passou a exercer uma maior influência na
sociedade. Esse novo segmento social emergente disseminava, dentre outras coisas, a importância do voto e
da escolarização para integração ativa nas mudanças decorrentes das transformações delimitadas para a
modernização da sociedade.

A educação pelo voto e pela escola foi instituída por eles como a grande arma da
transformação evolutiva da sociedade brasileira, e assim oferecida em caução do
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progresso prometido pelo regime republicano: prática do voto pelos alfabetizados e,
portanto, a freqüência à escola que formaria o homem progressista, adequado aos
tempos modernos, é que tornariam o súdito em cidadão ativo. (HILSDORF, 2003, p.
60).

Evidenciase, logo no início da República, um forte interesse pela escolarização da sociedade, bem como do
desenvolvimento específico e individual de conhecimentos vinculados a uma profissão, a fim de levar o
cidadão a ocupar um patamar significativo para nação. As forças políticas movimentaramse, então, para
direcionar o segmento educacional, inclusive denotavam perfeição e garantiam, assim, a dominação. A
posição controladora do Estado, com suas iniciativas e realizações no campo da educação para submissão,
passou a gerar polêmica entre os pensadores da educação, agravada pela percepção de não existir
preocupação com a qualidade na formação.

As indústrias tornaramse o centro da economia brasileira, atraindo para as cidades um número considerável
da população, a qual se tornou pressionada pela exigência da obtenção da escolaridade com o nível elevado,
a fim de preparar o indivíduo para servir aos interesses vigentes na relação de produção e para tanto, o
sistema educacional – seletivo e classista – não servia para o desenvolvimento econômico, necessitando,
então, de uma renovação.

A distância entre o conhecimento construído nas escolas e o saber eficaz para formação da mão de obra
exigida pelo mercado levou os dirigentes a adotarem iniciativas que correspondessem ao modelo educacional
mais contemporâneo, porém sem questionar o ponto de partida e os interesses na manutenção do
desequilíbrio social e educacional.

A herança cultural, influindo diretamente sobre a composição e os objetivos
perseguidos pela demanda escolar, os rumos que toma a economia, criando novas
necessidades de qualificação profissional, e a expansão da educação escolarizada,
obedecendo à pressão desses dois fatores, compõem o quadro situacional das
relações existentes entre educação e desenvolvimento. (ROMANELLI, 1998, p. 25).

O governo buscava, entretanto, manter a sociedade satisfeita e para tanto, antecipava requerimentos gerais
assumindo uma ambiguidade em suas ações gestoras. Estas anunciavam a oferta de educação para a
sociedade em geral, porém não se tinha em vista a aplicação de eliminação das carências apresentadas pelos
indivíduos, apenas se proporcionava a estrutura mínima, com a alfabetização, tornandose o foco como forma
de acalentar a pretensão de acesso ao conhecimento pelos populares, os quais eram formados no ensino
básico e profissional, enquanto a classe dominante recebia o saber científico para conduzir o processo de
mando.

[...] ser oferta antecipatória, na medida em que a escola era pensada como parte de
uma totalidade, de um projeto político que se antecipava às reivindicações de outros
setores da sociedade; ser dualista, pois, embora fosse preciso fornecer ensino a
todos a sociedade, não se tratava de oferecer todo o ensino para toda a sociedade;
ser preocupação com a extensão da escola elementar, reivindicando a alfabetização
das massas. Assim, o projeto republicano pensa e oferece a escola nos moldes dos
cafeicultores, antes que outras diferentes camadas sociais a reivindicassem nos seus
próprios moldes; propõe ensino elementar e profissional para as massas e educação
científica para as elites “condutoras do processo” e reivindica ampla educação
popular. (HILSDORF, 2003, p. 61).

O governo manteve a centralização do sistema educacional em favor da propagação de sua ideologia, mesmo
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ao apresentar propostas pedagógicas inovadoras e avançadas que se mostravam ineficientes para solucionar
o problema educacional do país, pois a ignorância da sociedade era pretensão a ser mantida pelos
governantes, objetivando a inércia do povo quanto às medidas gestoras da elite política e, para tanto,
ofereceram a possibilidade de toda sociedade ter acesso à formação sistematizada.

A qualidade do ensino variava conforme a quem seria destinada, inclusive fora instituído o exame para acesso
aos cursos acadêmicos, o que dificultava os frequentadores das instituições públicas adentrarem a formação
superior (HILSDORF, 2003, p. 71). Com o surgimento de forças opositoras, a elite política reagiu às
reivindicações, porém em suas ações administrativas manipulava e dirigia esses desejos.

O ano de 1934 marca a promulgação da nova constituição, a qual chamava a atenção para o ensino
fundamental público, laico, gratuito e obrigatório, isto em um capítulo específico para o tema[8], o que
possibilitou o surgimento de várias reformas no campo educacional com sua ampliação e mudanças
necessárias para estrutura urbanoindustrial que se implantava na época. Foram regulamentadas as formas
de financiamento do ensino oficial em porcentagens fixadas para federação, estados e municípios,
estabelecendose, ainda, as competências dos respectivos níveis administrativos.

Em seguida, a Constituição de 1937 absorveu algumas daquelas políticas instituídas em 1934, inovandose
com dois novos aspectos: o ensino profissionalizante e a obrigação das indústrias e dos sindicatos de criarem
escolas de aprendizagem, na sua área de especialidade, para os filhos de seus funcionários ou sindicalizados.

Percebese, então, através do estudo das constituições mencionadas, a importância estratégica da educação
para assegurar e consolidar as mudanças econômicas e política que estavam sendo empreendidas. Mas, para
tanto, era necessária uma nova legislação educacional em substituição àquelas evidenciadas anteriormente.

O primeiro projeto de lei dedicado exclusivamente para educação, Lei de Diretrizes e Base da Educação
Nacional (LDB), foi elaborado em 1948, por Clemente Mariani, Ministro da Educação naquele momento, e
apenas obteve aprovação e sancionamento após longas discussões entre duas correntes ideológicas: a
primeira, defensora do ensino público e, outra, defensora do ensino particular, o que motivou a elaboração de
um texto com dois extremos, posto em atuação no ano de 1961.

Vários movimentos em defesa da educação brasileira foram objetos de diversas campanhas, entre as quais
surgiu no início da década de 1960 as ideias instituídas por Paulo Freire, o que chamou a atenção do
presidente João Goulart e que buscou divulgálas por todo território nacional. Com o Golpe Militar em 1964, o
precursor do ”Método Paulo Freire” foi exilado e a tentativa de mudar a situação negativa da educação no
Brasil foi abortada. (GADOTTI. 1997, p. 3).

Em 1964, os militares destituíram as assembleias e justificavam a implantação de um poder doutrinado na
ideologia da segurança nacional, na pretensão de dar legalidade à repressão política adotada, com a aplicação
da censura, prisões, torturas, exílios, assassinatos. Neste período mantevese a abertura para envolvimento
extremo na economia em detrimento das indústrias nacionais que sofreram com a recessão, subordinandose
com credores externos.

A classe dominante obrigouse a constituir um pensamento ideológico dicotômico para não negligenciar as
questões econômicas, pois a força de produção passou a exigir trabalhadores especializados, detentores de
conhecimentos técnicos fundamentais para o controle e manuseio das máquinas operadas e, para tanto, havia
a necessidade de encaminhamento dos profissionais para acessarem o conhecimento escolar, o qual deveria
ser limitado a uma formação mínima.

A preocupação naquele momento não era a conscientização de preparar seres para participação ativa em
todos segmentos da sociedade em que vive, sendo, portanto, construtores das suas próprias histórias, ou
seja, atendendo apenas os aspectos correspondente a realidade instituída pelo capital, pois motivaria a
cobrança de uma escola que formasse mão de obra com habilidades para o trabalho, mas direcionado, sem a
capacidade de compreender ou questionar o mundo onde vive, tornandoos seres alienados.
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Na ordem do sistema capitalista, a única filosofia tolerada é a filofia da alienação. O
capital precisa cada vez mais de homens alienados. (...) esperam agora que a escola
despeje regularmente uma mãodeobra especializada, mas sem formação geral e
política, programda em função das exigências do sistema capitalista. (GADOTTI,
2005, p. 25).

A ideologia[9] construída pelo Estado visava ocultar um projeto social, político e econômico da classe
domintante, que, por sua vez, era conservada por dois sistemas: um controlado diretamente pelo Estado,
aquele voltado para repressão, visivelmente em atuação. Porém o sistema fez uso de um segundo, o qual era
mais sutil, pelo qual conseguia atingir com maior eficácia seus objetivos, pois utilizava dos veículos de
comunicação, dos sistemas partidários, da família, da religião e da escola para promover o ocultamento, para
galgar os objetivos pelo grupo de mando estabelecido. (GADOTTI, 2005, p. 31).

O Ensino Básico em 1971 foi reformulado através da lei nº 5.692/71, na qual a escola primária e o ginásio
foram reestruturados e denominados de ensino de 1º grau. O antigo colegial passou a se chamar ensino de 2º
grau. O ensino obrigatório estendeuse para um período de oito anos, onde as quatro primeiras séries
continuaram a ser atendidas por um único professor, do qual não era exigido nível superior, mas a formação
para o magistério em nível médio. As quatro séries finais do 1º grau e o 2º grau permaneceram divididas em
disciplina ministradas por diferentes docentes, dos quais se exigia, ao menos formalmente, a educação
superior.

A população, através dos movimentos sociais, reivindicou a abertura política e, em 1985, o governo militar foi
substituído pela chamada Nova República com vários planos para controle econômico, em paralelo cresceu a
pobreza e a violência. A alteração de funcionamento do sistema político não apresentava melhoras para o
povo, inclusive na década de 90 a concentração de renda estava elevadíssima e na educação se alargou os
índices de evasão e repetência.

Apesar da relativa expansão das oportunidades educacionais, no período citado, e da
reorganização dos trabalhadores em educação, a qualidade de ensino deteriorou
profundamente e os índices de evasão e, sobretudo de repetência, tornaramse
alarmantes. (GADOTTI. 1997).

A educação brasileira possui uma legislação avançada, bem como o pensamento pedagógico acompanhava as
modernas tendências contemporâneas. Porém, ainda assim, não conseguiu afastarse dos países com menor
desempenho na área, pois o analfabetismo em conjunto com a evasão escolar, a repetência e a distorção
idade/série são ocorrências verificadas em diferentes períodos históricos.

Segundo o INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, as taxas de repetência e distorção
idade/série estão diminuindo. A repetência na 1º série é a maior, enquanto que na 4ª série é a menor.
Quanto à evasão escolar, esta passou por um aumento significativo nos últimos anos.[10]

A educação passou por modificações para atender as solicitações da população quanto ao direito à mesma,
sendo o acesso à escolaridade básica garantido. Porém não há qualidade, ante a persistência da cultura da
repetência: de cada cem alunos matriculados na primeira série do Ensino Fundamental, apenas quatro
chegam a oitava série sem repetir um ano.

As instituições públicas perdem o valor significativo para elaboração da educação básica de direito de todos, a
qual é oferecida com qualidade pelo mercado, enquanto a pública possui formação por meio de campanhas
apelativas para desenvolvimento do serviço filantrópico, caracterizando, assim, um baixo interesse pelo
serviço escolar público que é realizado por intervenção de voluntários sem desempenho de uma política
efetiva para sanar as dificuldades e problemas erguidos ao decorrer da formação histórica da sociedade
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brasileira.

CONCLUSÃO

As sociedades, no transcorrer do tempo, geram um conjunto de conhecimento que deve ser transmitido a
seus descendentes para compreensão da realidade vivenciada, bem como para melhor posicionamento no
meio onde se vive. A classe dominante, ao perceber o poder de manipulação daqueles que detém o saber
formal, passou a limitar o acesso aos centros de formação a sua prole. Entretanto, as mudanças ocasionadas
no sistema econômico reivindicaram dos seus trabalhadores uma mão de obra com maior conhecimento
sistematizado.

A análise da história da educação brasileira evidenciou o quanto a economia relacionase com o sistema
educacional do país. A princípio, a economia brasileira esteve ligada ao serviço braçal realizado pelos escravos
que constituíam a maioria da população da colônia. Educação escolar não era prioridade, visto não ser exigido
conhecimento formal para o bom andamento das atividades profissionais. Entretanto, tinha que se preparar a
elite colonizadora com a visão centrada no Estado. Para isto, o Marquês de Pombal tornou o sistema de
formação um aparato administrado pela coroa.

O controle da formação no Brasil foi extraído dos jesuítas sem a elaboração de um projeto de substituição.
Apesar de conter falhas, a didática utilizada pelos padres era projetada com organização e havia efeitos
positivos. Com o controle do Estado, a educação passou a ter vastos problemas, inclusive falta de professores
qualificados para realização do labor, lacuna estendida até a atualidade, pois a lei menciona a necessidade da
formação superior para os profissionais de educação, porém até a presente data existem professores com
déficit de formação atuando nas salas de aula.

A implantação do império não apresentou grandes transformações, apenas 15% da população frequentava as
escolas e o ensino secundário era destinado ao fim de preparar a classe dominante para o acesso ao curso
superior. Não havia um currículo próprio para formação secundária. Profissionais eram contratados e muitos
não tinham formação específica para o exercício do magistério, recebendo baixa remuneração eram obrigados
a manter mais de um trabalho para garantirem uma base de sustentação equilibrada, o que contribuía para
elaboração da má qualidade da educação. Assim, iniciouse a formação de dois tipos de escolas: uma
destinada para a classe dominante e outra dirigida para a massa populacional com privilégios do primeiro tipo
que preparavam seu público com nível melhor.

As cidades, mediante a industrialização brasileira, tornaramse atrativas para o povo residente na periferia.
Deste foi exigida a aquisição de conhecimento sistematizado, a fim de atuarem na relação de produção
vigente, evidenciando a necessidade de mudanças, visto não mais haver espaço para um sistema educacional
classista e seletivo. O poder político tem promovido campanhas para instaurar a democratização do ensino.
Reconhecendo, assim. a existência de uma classe desfavorecida dos recursos ofertados pelo acesso ao saber
escolar. Para tanto, tem investido vultosas quantias para promover mudanças no quadro, visando atender as
exigências estabelecidas pela forma de produção em vigor, ou seja, não se tem mais espaço para uma mão
de obra desacompanhada do conhecimento reflexivo e sistemático. Todavia, percebese a preocupação em
limitar a qualidade do ensinar/aprender no Brasil, a fim de evitar a promoção do questionamento do por que
existir diferenças sociais e educacionais.
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[1] JESUÍTAS – sacerdotes ordenados pela Companhia de Jesus.
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algumas autoridades eclesiásticas). No outro sentido, pode significar um conjunto moral que se constituiu
para dar regramento às relações sociais entre homens e mulheres na sociedade cristã.
[3] RATIO STUDIORUM – currículo básico e princípios pedagógicos gerais comuns a todos os colégios da
Companhia de Jesus compunham um manual para ajudar os professores e dirigentes na condução das
atividades dos colégios.
[4] MARQUÊS DE POMBAL  Sebastião José de Carvalho e Mello, nomeado para Secretário de Estado dos
Negócios do Rei, mais alto cargo da estrutura governamental, em 1750.
[5] BLOQUEIO CONTINENTAL – Napoleão Bonaparte, em 21 de novembro de 1806, decretou o fechamento
dos portos de todos os países europeus ao comércio inglês na esperança de enfraquecer a economia da
Inglaterra, a qual concentrava em seu poder o monopólio do mercado consumidor da Europa que fazia uso
das suas manufaturas. Medida voltada para direcionar o mercado para consumir o produto francês.
[6] República Velha, República Populista, Ditadura Militar e a Nova República – as denominações dão
referência a quatro períodos da República brasileira: a primeira corresponde a proclamação da mesma, 15 de
novembro de 1889, à 1930, quando estiveram no poder representantes da elite a agrárias de Minas Gerais,
de São Paulo e de Rio de Janeiro. A segunda perfaz o período de 1945 a 1964, momento que o governo
procurou favorecer, aparente, os interesses da classe trabalhadora, principalmente da área urbana. A
Ditadura Militar é uma forma de governo na qual o poder está sobre o controle de um militar, no Brasil
correspondeu aos governos instituídos de 1964 a 1985. Com o fim da Ditadura Militar, 1985, o Brasil passou a
ser caracterizado com a ampla democratização política e a estabilidade econômica, momento identificado com
Nova República.
[7] Ensino laico é um tipo de educação elementar que se caracteriza por ser um ensino desvinculado da

23/11/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/sistema_educacional_brasileiro_capital_e_trabalho_ditam_as_regras.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.13-14,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



educação religiosa.
[8] Título V, Capítulo II da constituição de 1934; site: http://
www.
planalto.gov.br
. A LDB abrange todos os níveis de ensino, da educação infantil à pósgraduação, do ensino público e privado
à educação especial e dos grupos étnicoculturais minoritários.

[9] Ideologia – segundo Moacir Gadotti (2005, p.32), ideologia é todo pensamento, todo discurso que,
interpretando o mundo, o representa de maneira falsa, distorcida, cujos componentes essenciais ocultam suas
raízes, suas origens econômicas, políticas, sociais.
[10] http://
mecsrv04.mec.gov.br
/acs/asp/noticias/noticiasId.asp
?
Id=1234
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