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SISTEMA PÚBLICO DE ENSINO NO BRASIL: PROPOSTAS E REALIZAÇÕES DE
EDUCADORES LIBERAIS E RADICAIS

INTRODUÇÃO

Este texto se originou de uma pesquisa realizada entre 1994 e 1995, que
investigou o processo de formulação do discurso em defesa do sistema público de ensino no
Brasil, no período 1920 a 1994, tendo por base as idéias e realizações de seus principais
articuladores no eixo Rio de Janeiro e São Paulo. A pesquisa reconstituiu as trajetórias liberal
e radical dos educadores a partir de linhas de continuidade estabelecidas entre as matrizes
liberal e socialista em defesa do sistema público de ensino1 .
Algumas premissas orientaram o trabalho. A primeira considera que as matrizes
liberal e socialista em defesa do sentido público da educação, em nosso País, têm por base
uma problemática teórica que ao colocar em confronto sua formulação e possibilidades de
efetivação permitem, contraditoriamente, explicar tal defesa pela manutenção do sentido
estatal do sistema público de ensino. A segunda pressupõe que despeito das diferenças entre
os argumentos apregoados em defesa do sistema público de ensino, cientistas sociais como
Florestan Fernandes e Darcy Ribeiro entendem suas respectivas propostas educacionais – via
partidos políticos – como reformas ou revoluções dentro da ordem, direcionadas para o
socialismo. E é nesse sentido que as entendemos como “radicais”.
Os primeiros ensaios progressistas de reformas educacionais realizadas em algumas
unidades da federação, na década de 20, com vistas à ampliação das ofertas dos serviços
públicos educacionais foram inspiradas no ideário escolanovista e liderados por Anísio
Teixeira, Fernando de Azevedo, Lourenço Filho e outros. Este movimento cresceu em
intensidade após 1932 quando o Manifesto da Escola Nova 2, defendendo a adoção de uma

1 Para conduzir a pesquisa, buscamos orientação nas contribuições e aproximações entre análise do discurso (AD) e análise
de conteúdo (AC). Da primeira extraímos principalmente a proposta das condições de produção do discurso, formação
discursiva, organização argumentativa e silêncio local. O recorte histórico-sociológico fundamenta-se na crença de mudança
social segundo à tradição da ilustração e da modernidade, alimentada pela cultura industrial e pela ideologia do progresso. A
construção do objeto da pesquisa, que se ocupa em investigar o envolvimento de cientistas sociais e educadores nas lutas em
prol do ensino público, perpassa o campo pedagógico.
2 Conforme registrou Florestan Fernandes, em depoimento ao INEP, o sentido da mudança para os pioneiros de 32 era
progressivo e previa o desencadeamento de um novo tipo de sociedade, uma sociedade burguesa e moderna. Desse modo, é a
crise do poder das oligarquias que desemboca em 30, no “Estado de Compromisso”, ponto de partida para formulação e
implementação de propostas políticas favoráveis à criação de um sistema público de ensino. Desse contexto, emergem as
linhas básicas que vão nortear a luta que até hoje travamos em prol do ensino público, laico, gratuito e de qualidade.
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pedagogia apropriada às necessidades da industrialização e às exigências democráticas,
pregava a universalização da escola pública, única, laica e gratuita como requisito essencial
para o progresso e o desenvolvimento do País3 .
Nesses anos foram criadas as condições para emergência de um grupo de educadores
comprometidos com a idéia de mudança social ancorados em uma fundamentação sociológica
da sociedade. Esta intelligentsia se apresentou no espaço social de onde emergiu o desafio de
atendimento, por parte do poder público, às necessidades das massas concentradas no
contexto urbano, no qual estavam assentadas as pré-condições para o aprofundamento do
processo de industrialização. Essa realidade de uma sociedade em transição propiciou o
aparecimento de uma opinião pública sedenta de propostas inovadoras, e ao mesmo tempo
crítica das bases e da estrutura de dominação oligárquica tradicional.
AS TRAJETÓRIAS
Para criar as condições de articulação coletiva de produção e implementação de
projetos inovadores, os Pioneiros e seus discípulos transitaram e ocuparam espaços
institucionais estratégicos. Estiveram presentes nas unidades da federação, já em meados dos
anos 20 e nos anos 30, reformando o ensino público (Fernando de Azevedo e a Reforma do
D.F. de 1927 a 1930, e em São Paulo em 1933); Anísio Teixeira (na Bahia e no Distrito
Federal, de 1931 a 1935). Estiveram presentes na Associação Brasileira de Educação (ABE),
fundada em 1924, por Heitor Lira, que se destacou como agência na qual os educadores
formularam diagnósticos e alternativas para o problema educacional do país. Atuaram na
Imprensa (O Estado de São Paulo) que, segundo Irene Cardoso (1982), era espaço estratégico
do partido constituído pelo grupo liderado por Júlio de Mesquita. Estavam nos partidos
políticos Florestan Fernandes (no PT) e Darcy Ribeiro (no PDT). Construíram e aplicaram
permanentemente o seu conhecimento sobre a realidade nacional dentro dos órgãos estatais,
como o Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos (INEP). Formularam e difundiram suas
idéias dentro da Universidade que, para Fernando de Azevedo, constituía um centro promotor

3 Darcy Ribeiro faz uma apreciação carioca e getulista do Manifesto. Atribui a Getúlio Vargas a responsabilidade pelas
grandes transformações sociais do Brasil, inclusive no campo educacional (criação do Ministério da Educação e Cultura e
Universidades). Para ele esse movimento que agregou Pioneiros e Getúlio só foi efetivamente rompido com a LDB (1961).
Esta leitura talvez se justifique no processo de cooptação que Getúlio exerceu sobre os intelectuais e educadores (nem sempre
bem sucedido) e na competência que teve de aniquilar o federalismo e impor o centralismo ao país, logo reforçado pelo
autoritarismo do Estado Novo. As teses do Manifesto salientando a necessidade da escola única para reforçar o nacionalismo
e preparar o homem para o mundo da produção se ajustavam aos propósitos políticos do governo inaugurado com a ditadura.
O ponto destoante era a sua ênfase na democracia. Para Florestan Fernandes o Manifesto inaugura uma era inovadora na
esfera do ensino, trazendo um discurso moderno para a educação brasileira na medida em que constituiu uma virada na
perspectiva obscurantista até então dominante sobre educação.
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e difusor da cultura nacional e de elites. Já para Florestan Fernandes, tratava-se de uma
instituição conservadora que foi em 1986 substituída pela militância partidária e pela
atividade publicista.
O problema crucial desses intelectuais vanguardistas que pensavam a constituição de
um campo cultural no País era a questão da identidade nacional e das instituições. Era preciso,
segundo eles, organizar o espírito nacional, a “nação”, forjar a construção de um “povo”,
escolarizando-o, criando uma cultura política que fosse capaz de assegurar a unidade e a
integração nacionais. Os eixos principais de aglutinação dos intelectuais dessa geração
repousavam na busca imperativa de se educar o povo através da instrução pública, da reforma
do ensino, da construção de um campo cultural. Essa busca imperativa acabou por produzir
um discurso pedagógico que tinha como objetivo diagnosticar as mazelas nacionais, por meio
de uma visão sociológica da realidade brasileira. Esse projeto nacional haveria de incorporar a
criação de um novo espírito de nacionalidade, absorto na tentativa de debelar o atraso
brasileiro por intermédio de um combate sistemático às epidemias, à miséria e ao
analfabetismo, frutos da herança colonial.
A trajetória dessa intelligentsia foi marcada por identidades plurais, constituídas a
partir da produção, muitas vezes, articulada entre pensamento e ação. Assim, podemos
perceber em Fernando de Azevedo, o professor (educação física, filosofia, latim, psicologia,
sociologia); o jornalista (crítica literária e educação), o educador ativista (redator de
Manifestos, realizador de reformas educacionais, criador de universidade); o administrador da
educação; o pensador e humanista da Cultura e da Ciência; o pesquisador (inquéritos, censos,
etc.); o executivo (diretor de editora); e o acadêmico da Academia Brasileira de Letras.
Em Anísio Teixeira é possível registrar a presença do educador, filósofo e teórico da
educação brasileira, advogado, professor de filosofia da educação, ativista e renovador
(legislação do ensino), administrador nos quadros do Estado (Diretor Geral da Instrução
Pública no Distrito Federal e na Bahia; criador da Universidade do Distrito Federal; Diretor
do INEP), membro do Conselho Federal de Educação, Reitor da Universidade de Brasília,
consultor da Fundação Getúlio Vargas, professor emérito da UFRJ, publicista e autor de
inúmeras obras sobre educação.
A trajetória de Darcy Ribeiro é a do antropólogo, com vivência entre os índios;
professor (mestre universitário); fundador de universidades (UnB e UENF); pesquisador das
Ciências Sociais; educador e implantador de escolas; Ministro de Estado; escritor, romancista,
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político; administrador; Secretário de Cultura e acadêmico de fardão, membro da Academia
Brasileira de Letras (ABL). Também ao lado dos educadores radicais, assinalamos em
Florestan Fernandes o acadêmico competente que, nos anos 40, se volta para a construção do
saber do outro (Maria Rosa de Abreu, [s/d]:23); o sociólogo ativista que, nos anos 50, estará
presente na frente de combate em defesa da escola pública, na Campanha que acompanhou as
discussões que envolveram a primeira LDB e que, até recentemente, deu continuidade a essa
luta no espaço do Legislativo e através da imprensa, quando da tramitação da nova Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
Na leitura das histórias de vida desses intelectuais educadores, destacamos, em
primeiro lugar, a origem social de Fernando de Azevedo e Anísio Teixeira. O primeiro, filho
de família modesta do interior de Minas, menino e jovem teve que se sobressair nos estudos e
buscar emprego por conta própria. Já Anísio teve origem social tradicional, visto ser filho de
coronel de Caetité, interior da Bahia, o que facilitou seus estudos e seu ingresso na carreira
pública.
A formação escolar de ambos apresenta traços comuns, oriundos de estudos em
colégios jesuítas e de formação jurídica em que predominam tendências de valorização dos
estudos humanistas. Em Fernando de Azevedo essa marca se acentua, tanto nas suas primeiras
publicações quanto nas disciplinas às quais se dedicou nos primeiros anos de magistério e de
jornalista (crítico literário). É possível mesmo afirmar que a preocupação com a questão
educacional, que se manifesta nos dois, tem suas raízes na formação escolar jesuítica.
O processo de ruptura com o ensino religioso e a guinada em prol do ensino público
surge, tanto para Fernando de Azevedo quanto para Anísio Teixeira, no mesmo período. No
primeiro, começa a se manifestar à época da elaboração do Inquérito sobre a instrução pública
em São Paulo (1926), quando inicia a campanha pela criação de universidades. No segundo, o
afastamento dos ideais de educação tradicional ocorre quando Anísio viaja para os Estados
Unidos e entra em contato com as idéias de John Dewey. Logo em seguida, os dois se
conhecem e trabalham juntos visando criar um sistema público de educação no País. Nos dois,
destaca-se o empenho na realização de reformas que atingissem a educação escolar em todos
os níveis: do elementar à universidade.
Um dos elementos discordantes era

o ponto de partida para essas reformas.

Enquanto Anísio preferia iniciá-las no ensino elementar – a universidade das crianças –,
Fernando de Azevedo proclamava que a primeira necessidade era educar as elites para que
estas, uma vez preparadas, pudessem educar o povo.
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Através da Sociologia os educadores liberais e, pouco mais adiante, também os
socialistas, acreditaram dar ao discurso pedagógico o status científico de que ele necessitava.
Foi assim da Sociologia, especialmente de Durkheim, que os educadores liberais extraíram
subsídios científicos para elaboração de seus manifestos à nação e, além disso, forjaram os
planos de reformas educacionais através do quais inauguram suas intervenções na educação
pública. Com a Sociologia, os intelectuais apostaram que superariam os seus limites de
pensar o País e procurariam soluções para debelar os problemas sociais. A contribuição da
Sociologia consistia na produção de um discurso científico, capaz de contemplar a
reformulação pedagógica, e na criação de uma nova pedagogia voltada para as questões
sociais. Tinha o objetivo de diagnosticar as mazelas nacionais, decifrar enigmas da cidade. O
tom mais filosófico enunciado pelo discurso de Anísio Teixeira – influenciado pelo
pragmatismo de Dewey - não se opunha ao discurso sociológico que marca a trajetória de
Fernando de Azevedo. Ambos se complementam, contribuindo inclusive para modernizar e
dar flexibilidade ao projeto durkheimiano de educação, com o qual Azevedo se identifica.
Para ambos, a ABE é o espaço estratégico de articulação de pensamento e ações
para intervenção no campo educacional e a era Vargas representava tanto a possibilidade de
projeção da educação pública no plano nacional, quanto um período de sérias contribuições
advindas de situações distintas. Para Fernando de Azevedo, aliado das elites paulistas,
representou desde cedo o alijamento do centro do poder nacional e a limitação de suas ações
ao Estado de São Paulo.
Já no caso de Anísio Teixeira, o período inicial de Getúlio Vargas não representou
obstáculo às suas intervenções na educação no Distrito Federal (1931-1935), na gestão do
prefeito Pedro Ernesto. Mas, a partir de 1935, a perseguição de Vargas e seus aliados,
destacando-se entre eles Alceu Amoroso Lima e Pedro Ernesto, impôs ao educador do
Distrito Federal o seu primeiro silenciamento e a desarticulação de sua obra.
Em 1947, Anísio Teixeira e Fernando de Azevedo retornaram à cena pública para
exercerem cargos de secretários de Educação. Fernando de Azevedo em São Paulo e na
Anísio Teixeira na Bahia, onde criou a primeira escola-parque, o Centro Educacional
Carneiro Ribeiro, embrião dos Cieps.
No quadro abaixo sintetizamos alguns traços significativos da versão liberal em
defesa da educação pública, extraída dos educadores Anísio Teixeira e Fernando de Azevedo.
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Quadro I – Versão Liberal de Defesa da Educação Pública
Categorias

Anísio Teixeira

Fernando de Azevedo

1.Sociologia da Educação

Possibilita um posicionamento consciente
do homem para compreender a realidade
social do mundo urbano, de modo
racional e impessoal. A Sociologia da
Educação permite trazer as formas de
representação da realidade social para
dentro da escola.

Atividade histórica de produção de
conhecimento sobre a realidade social.
Relação que une as doutrinas da
educação
aos
fatos
pedagógicos
entendidos como processos e instituições.

2. Educação Pública

Defende a educação pública para todos,
especialmente para as classes populares .
A construção do sistema público de
ensino se faz de baixo para cima (ensino
básico para a universidade).

A educação pública, obrigatória, laica e
gratuita possibilita a disseminação da
cultura para o povo, escolarizando-o e
quebrando os valores hierarquizados da
sociedade.

3. Reforma

A reforma emerge da sociedade sempre A reforma tem a perspectiva de restaurar
que o sistema escolar não atende mais às o novo a partir de valores de
demandas sociais.
“civilização” cunhados na Europa e nos
Estados Unidos pós-guerra,
para
transformar o Brasil em um país
moderno. Ela pressupõe um sistema de
educação
nacional
inspirado
no
escolanovismo. Tem como principais
eixos: entensão do ensino e ampliação do
sistema educacional; articulação de
diferentes níveis e modalidades de ensino
e integração das instituições escolares em
um plano único e sistemático de
educação pública; adaptação do sistema
educacional ao mundo social.

4. Democracia na educação

A democracia dá-se no processo de
socialização e, nesse sentido, o ideal
democrático passa pela educação pública,
obrigatória, laica e gratuita para todos:
“só existirá uma democracia no Brasil, no
dia em que se montar a máquina que
prepara para a democracia. Essa máquina
é a escola” ( A . Teixeira,1936:247).

A democracia tem significado de
estabilidade política das instituições
capazes de promover a igualdade de
oportunidades e servir de instrumento
para a reconstrução social.

5.Universidade

A universidade tem a finalidade de
desenvolver o saber em todos os seus
aspectos, estimulando a criatividade
intelectual e formando quadros de
intelectuais. Cabe a ela o papel de
interlocutora com o mundo moderno.

A universidade tem a função de
investigar,
transmitir
e
produzir
conhecimentos sobre a realidade e de
formar
quadros
de
profissionais,
inclusive professores para o ensino
secundário.

6.Educação e Política

Anísio Teixeira não pertenceu a nenhum Advoga “neutralidade” em relação à
partido político. Construiu seu espaço política e aos partidos.
político atuando no setor público,
ocupando postos para concretizar seus
ideais educacionais.

Em meados dos anos 50, Anísio e Fernando atuaram juntos na área da pesquisa
educacional, pois, o primeiro foi nomeado diretor do INEP e o segundo dirigiu em São Paulo
o Centro Regional de Pesquisas Educacionais. Nessa época, Darcy Ribeiro 4 agregou-se ao
trabalho educacional dos Pioneiros e iniciou sua incursão nesse campo.
4 Darcy Ribeiro recebeu o convite do professor Donald Pierson (1944), para fazer a Escola de Sociologia e Política. Deixou
Montes Claros, matriculou-se na Escola e graduou-se em Sociologia com especialização em etnologia, decidindo dedicar-se
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A inserção de Darcy no campo da educação se dá a partir de um contato com Anísio
Teixeira em 1959, quando surge o convite para dirigir o Programa de Pesquisas Educacionais
do Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais. Darcy Ribeiro faz questão de destacar que
sua iniciação no campo educacional ocorreu pelas mãos de Anísio Teixeira, ao lado do qual
participou das lutas no CBPE, por ocasião da campanha em defesa da escola pública, e no
trabalho de construção e implantação da educação primária em Brasília e de criação da
Universidade de Brasília. Darcy afirma que foi seu principal colaborador e discípulo, tendo
dado continuidade às suas idéias:
Eu fiquei apaixonado pelo Anísio e ele por mim. Isso foi em 1952. Em
seguida ele me chamou – há muitos detalhes nessa história – para dirigir o
Programa de Pesquisas Educacionais do Centro Brasileiro de Pesquisas
Educacionais. E eu comecei o programa de pesquisas mais ambicioso que
existe no Brasil: de sociologia, antropologia, de história. Para caracterizar a
sociedade brasileira, para aprender tudo sobre ela, o que podia ser útil para
planejar a educação. Nisso, eu comecei também a me interessar pela
educação praticamente.(Darcy Ribeiro, entrevista,1993)

Muito próximo a Anísio Teixeira, Darcy tem, no período de 1957 a 1960, uma
importante participação no campo educacional, assumindo a direção da Divisão de Estudos
Sociais do Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais (CBPE), do Ministério da Educação e
Cultura, a vice-direção do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos e, como convidado, a
coordenação do plano de criação da Universidade de Brasília.
Já no final da década de 50, a visão social da educação assume para Darcy um
sentido de denúncia política. Darcy Ribeiro ligado a instituições vai para o interior do
aparelho do Estado, participa como delegado na equipe da UNESCO (1956); assume a
direção do Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais – CBPE (1957); torna-se Ministro da
Educação e Cultura no Governo de João Goulart (1962), pondo em execução o Plano
Nacional de Educação.
Nos anos 50, surge no cenário dos debates educacionais, a figura de Florestan
Fernandes. Nascido em S.Paulo, em 1920, Florestan Fernandes bacharelou-se me Direiro na
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Da Universidade de São Paulo. As vias de acesso de
Florestan às questões educacionais, embora presentes desde cedo, ainda estudante, como ele
faz questão de ressaltar, são de fato pavimentadas por dentro da sua vida acadêmica, como
aos estudos de grupos indígenas. O contato diário com o exilado político e antinazista, o etnólogo alemão Baldus, acabou
seduzindo-o a estudar a etnologia indígena brasileira. Darcy mergulhou, então, nos estudos de observação direta da conduta
humana, através da pesquisa de campo sociológica e antropológica.
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professor da Faculdade de Filosofia Ciências e Letras da USP. Lá, Florestan não só obteve
sua formação universitária (1941-1944), como iniciou sua carreira docente na cadeira de
Economia, em 1945, a convite de Fernando de Azevedo, a quem conheceu em 1942. A partir
de então tornou-se um sociólogo dedicado aos estudos e pesquisas acadêmicas. Em 1958,
Florestan juntou-se a Anísio e a Darcy para defende os interesses da escola pública contra o
substitutivo de Carlos Lacerda à Lei de Diretrizes e Bases da Educação.
Nos anos 60, há duas fases a destacar. A primeira, no período João Goulart,
representou um espaço aberto à atuação dos educadores adeptos da escola pública e foi
marcada por iniciativas como a criação da Universidade de Brasília e a elaboração de um
Plano Nacional de Educação. Neste período Darcy foi Reitor da Universidade de Brasília
(UnB) e Ministro da Educação do governo João Goulart. A criação da UnB representa um
processo de publicização da esfera educacional, um engajamento na perspectiva de se apostar
na produção de saber, na maioridade na produção desse saber e a possibilidade de se formular
um projeto capaz de integrar conhecimentos e difundi-los. Segundo Darcy, a Universidade de
Brasília era, então, de certa forma a aspiração mais profunda da intelectualidade brasileira,
particularmente dos cientistas. Foi a comunidade científica, através da SBPC, quem mais o
assessorou no projeto da UnB.
A fase iniciada com o golpe de 1964 fechou esse ciclo de esperanças e possibilidades
de realizações com a perseguição a Anísio (morto em 1971 em circunstâncias estranhas) e o
exílio de Darcy Ribeiro e Florestan Fernandes. Os anos 70 encerraram, portanto, os ciclos de
vida e de realizações de Anísio e Fernando de Azevedo (falecidos em 1971 e 1974,
respectivamente).
Depois de 64, Anísio e Darcy foram exilados. Darcy foi para o Uruguai. Anísio ficou
no Rio de Janeiro, fazendo traduções. Darcy sobreviveu no exílio como reformador de
universidades na América Latina e como literato. Depois passou a fazer consultoria para
outros países. Florestan Fernandes retornou às suas atividades universitárias nos Estados
Unidos e Canadá e manteve a de pesquisador publicando obras sobre a situação brasileira e
latino-americana.
Darcy Ribeiro regressou ao Brasil definitivamente em 1979. Em 1980 ingressou no
Partido Democrático Trabalhista (PDT), fundado por Leonel Brizola. O PDT tentava reviver a
corrente de esquerda do trabalhismo político, tendência do trabalhismo herdado de Vargas.
No PDT, Darcy retoma uma vida política mais ativa, forjando novos caminhos no campo
político-administrativo, criando espaço na esfera da política educacional para a crítica da
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educação como uma instituição falida e que se deve voltar-se principalmente para a formação
do “Cidadão do Segundo Milênio”. De característica social-democrata, seu programa dá
especial ênfase à promoção da infância. Eleito vice-governador do Rio de Janeiro, em 1982,
na chapa de Brizola como governador, Darcy assume também a Secretaria de Estado de
Cultura e realiza um projeto educacional ambicioso: a criação dos Centros Integrados de
Educação Pública (Ciep). A partir de então, Darcy, Vice-Governador e depois Senador da
República, entregou-se à defesa e construção das escolas públicas de tempo integral – os
Cieps – e à criação da Universidade Estadual do Norte Fluminense (UENF).
Como Senador, Darcy destacou-se nacionalmente por seu desempenho nas áreas da
cultura e da educação. O projeto de LDB apresentado pelo Senador reafirmava a sua crença
no projeto dos Cieps, no que diz respeito à escola fundamental. O Ciep é apresentado como
uma proposta revolucionária de educação pública: escola única, gratuita e laica.
A proposta de educação pública de Darcy Ribeiro desaguava num modelo de escola
de tempo integral, numa tentativa de prosseguir com o ideal de seu mestre Anísio Teixeira.
Esse modelo de escola, por sua vez, não é, como se pensa, uma criação de Anísio Teixeira ou
Darcy Ribeiro. Ele se constitui uma regra nos países avançados. O período de permanência na
escola é a base para seu sucesso. Para Darcy Ribeiro, a atual escola pública brasileira não se
adequa às necessidades de seu alunado majoritário, ou seja, o aluno de classe baixa. Por isso
defende a escola de tempo integral como o Ciep, como forma de suprir as carências dos
alunos propondo programas alimentar, de saúde e de educação física para as crianças e
jovens.
A sua visão de escola pública

pressupõe outros aspectos ligados às bases do

desenvolvimento democrático da nação, como o estudo da língua como “elo integrador das
áreas do currículo”. (Ribeiro, 1992). Para Darcy a escola pública de hoje enfrenta problemas
que reforçam o seu caráter elitista e discriminatório evidenciados no fracasso e na repetência a
que submete sua clientela. Trata-se de uma escola desonesta e imprópria para a população a
que tenta servir.
No segundo mandato de Brizola (1990-1994), Darcy se depara com mais um desafio:
criar uma universidade no Norte Fluminense. Diante da responsabilidade de criar um projeto
de universidade, neste caso a Universidade do Estado do Norte Fluminense (UENF), Darcy
Ribeiro se sente honrado com a nova missão, e afirma que “a universidade cristaliza um
complexo de ações resultantes de sua história” (1993: 28).

11

A contribuição dada por Florestan à educação está justamente na sua caracterização
em um contexto social, tal como explicita quando examina as questões educacionais. A
questão importante para o sociólogo, não consiste em determinar se a educação escolarizada
seria “isto” ou “aquilo” – como fonte de conservantismo ou de radicalismo na preparação do
homem para a vida. Mas, para saber como ela se torna ”isto” ou “aquilo”, mediante o uso
social que se faça das instituições escolares para atender às necessidades educacionais do
ambiente. Essa conclusão leva-nos, diretamente, ao que é fundamental. A educação
escolarizada tanto pode ser compreendida como “produto” da mudança social, quanto como
seu “requisito” e até seu “fator específico” (Fernandes, 1989:85).
Foi a partir dessa visão de educação que Florestan se engajou, junto com outros
intelectuais, na luta pela defesa da escola pública, assinando o Manifesto de 1959. Da mesma
forma, mobilizou-se em torno da aprovação da LDB, em 1961, das discussões sobre a reforma
do ensino superior nos anos 60 e atuou como articulista, no suplemento literário do jornal O
Estado de São Paulo entre os anos 50 e 60. Florestan cumpriu mandato de deputado
constituinte, entre 86 e 90, tendo sido reeleito em 1990.
Apesar do engajamento em movimentos como o de defesa da escola pública, é a
partir do processo de redemocratização do País e da fundação do Partido dos Trabalhadores
(PT) que Florestan passa a ter uma vida político-partidária de fato. Foi assim que o autor se
elegeu Deputado Federal Constituinte por São Paulo pelo PT, em 1986, com cerca de 50 mil
votos, tendo sido reeleito em 1990.
Florestan via os partidos políticos como agentes sociais, capazes de mobilizar e
organizar a sociedade para as grandes mudanças no campo educacional. Florestan afirma que
o PT só pode encarar a educação por uma ótica socialista, ou seja, a partir de uma perspectiva
de classe. A educação, nessa perspectiva, extrapola os limites da formação escolar, ganha o
terreno das práticas sociais e da liberdade, torna-se uma importante ferramenta para a
emancipação das classes sociais e para superação das desigualdades sociais, econômicas e
culturais.
De 1989 a 1995 Florestan escreveu uma coluna semanal na Folha de S.Paulo
defendendo as suas idéias socialistas e discutindo os grandes dilemas da sociedade brasileira.
Em um dos artigos, publicado na Folha de S.Paulo, 6 de novembro de 1992, expôs a sua
preocupação em relação ao encaminhamento dado aos projetos de Lei de Diretrizes e Bases
da Educação. Defendeu o projeto Jorge Hage que, segundo ele, ganhou novos contornos no
Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública, a primeira tentativa de participação popular no
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processo legislativo. Manteve-se, desse modo, fiel às suas idéias de defesa da educação
popular pública.
Em depoimento concedido em 1992, Florestan lamentava que os partidos
conservadores atribuíssem um caráter corporativo ao substitutivo que tramitava na Câmara, e
que se originara das lutas e reivindicações dos educadores. Florestan distingue e defende o
interesse corporativo stricto sensu, que considerava legítimo pois lá estavam os que atuam na
área da educação e que sabem, por experiência, do que precisamos para dar mais eficiência ao
sistema educacional. Nessa perspectiva este corporativismo era construtivo e diferente do
interesse, por exemplo, da escola particular, que visa sobretudo o lucro e o controle
ideológico, interditando mudanças radicais de pensamento e de ação dos jovens e dos adultos
que se educam.
O projeto da LDB foi aprovado na Câmara, em 1993. Florestan faleceu em agosto de
1995, antes, portanto, da aprovação do projeto do Senado. Acompanhou no entanto

a

tramitação do projeto apresentado por Darcy Ribeiro que não levou em consideração o projeto
da Câmara, considerado por Darcy como algo que “congelava o sistema educacional”(Darcy,
Folha de S. Paulo, 1992:2).
Apresentamos abaixo uma síntese das visões de Darcy Ribeiro e de Florestan
Fernandes a respeito de temas que envolvem a educação.

Quadro II – Versão Radical de Defesa da Educação Pública
Categorias

Darcy Ribeiro

Florestan Fernandes

1.Sociologia da Educação

A pesquisa integrada a área das Ciências A perspectiva da Sociologia é crítica e
Sociais é instrumento útil para o assumidamente socialista. A Sociologia da
planejamento da educação.
Educação se ocupa dos nexos entre
estruturas e processos, isto é, da relação
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entre os processos educacionais e o
conjunto de instituições que os sustentam
transformando ou mantendo a ordem
social vigente. A Sociologia da Educação
contribui para compreender e caracterizar
os fenômenos do campo educacional.
2.Educação Pública

A educação tem o papel de buscar a
mudança e a transformação cultural e
social. A defesa da escola pública está
associada à idéias da reconstrução
nacional. Um projeto de educação pública
universal seria capaz de operar mudanças
expressivas no sistema de significados,
crenças, mitos.

A escola pública é instrumento
fundamental de mudança e de autoemancipação
(intelectual,
cultural,
política) das classes populares. O professor
e a escola podem contribuir para
identificar o proletariado com uma
consciência social socialista (F.Fernandes,
1989:178). A mudança na educação deve
ter dimensão nacional e buscar a
autonomia cultural.

3.Reforma

A reforma da educação deve buscar a
identidade nacional, a reconstrução da
nação. Ela pressupõe professores bem
preparados, com curso superior.

A reforma soa como um meio-caminho,
algo distante da efetiva transformação da
ordem social vigente e dos rumos que a
educação deve tomar neste processo.

na A democracia é um caminho importante
para implantação de reformas que
modernizem o país e contribua na
superação de suas desigualdades sociais.

A democracia significa a universalização
das oportunidades educacionais. A
democracia na educação é uma dívida
histórica que a República não saldou.

5.Universidade

A universidade é o espaço em que a
pesquisa, o ensino e a experimentação se
integram para estudar temas e problemas
relevantes para o desenvolvimento social,
científico e tecnológico. Para superar os
problemas e desafios a universidade deve
ter uma visão crítica.

A universidade brasileira sofre de um mal
congênito, fruto de sua formação nos
moldes de unidades conglomeradas. Tratase de um modelo de universidade
decorrente da dependência do Brasil aos
grandes centros culturais. Florestan
concebe a universidade como uma
instituição conservadora pois está atrelada
à dependência cultural, ao seu caráter
elitista e distanciada dos problemas
sociais.

6.Educação e política

Experimentou o papel de intelectual e de
político para expressar suas idéias e
implementá-las. A UnB e a UENF, os
Cieps e a LDB/96 são duas de suas
principais realizações.

Teve uma vida marcada pelo engajamento
político-partidário de teor socialista, a
serviço da emancipação das classes
populares.

4.Democracia
educação

CONCLUINDO
Para finalizar vale registrar que a primeira geração de educadores reformistas,
nascida das hostes do campo do Direito (Anísio Teixeira e Fernando de Azevedo), ocupa,
desse modo, as agências do Estado visando à criação de condições para civilizar o povo e
forjar uma sociedade moderna. Formadas em escolas tradicionais (jesuíticas), assimilou
conhecimentos e valores que impuseram uma reflexão à sua formação original. Pela
reconstituição de suas trajetórias, pode-se compreender não só o processo pelo qual ocorrem
as suas conversões, bem como a concepção de um discurso que se opunha à pedagogia
tradicional na qual haviam sido educados. Seus seguidores, contudo, não foram meros
reprodutores de suas idéias e realizações. Sob condições históricas novas e diferentes, eles
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acabaram por assumir o discurso pedagógico com novas entonações ideológicas e novas
estratégias para tentar viabilizá-las. Vale ressaltar ainda que diferindo dos procedimentos
implantados pelos seus antecessores, a segunda geração de educadores não mais liberal, mas
sim socialista, não lançou mão para expressar e divulgar as suas idéias de uma instituição
caracteristicamente educacional como foi a ABE. O partido político foi o veículo alternativo e
mais moderno de difusão e realização de seus projetos de reforma educacional. Ao invés de se
preocuparem com a divulgação de um discurso único sobre a questão da educação pública,
promoveu as suas propostas e realizações em partidos diferentes, nitidamente marcados por
visões divergentes sobre o trabalhismo e o socialismo, o que certamente acarretou uma forma
diversa de ver a educação pública, de pensar e agir sobre ela.
Em termos das categorias destacadas nos quadros I e II, observamos que, a despeito
das linhas de continuidade entre educadores liberais e socialistas tenderem a relacionar Anísio
Teixeira e Darcy Ribeiro e Fernando de Azevedo e Florestan Fernandes, em termos de
compromisso popular Anísio Teixeira e Florestan Fernandes estão mais próximos. As
categorias Sociologia da Educação, Educação Pública e Democracia na Educação atestam a
afinidade maior entre esses últimos educadores. Já a categoria Educação Pública assinala
uma certa afinidade entre Fernando de Azevedo e Darcy Ribeiro. No que diz respeito as
concepções de Reforma e de Universidade, Florestan Fernandes esboça uma postura mais
radical entre todos os educadores.
Hoje pode-se verificar a recorrência de várias dessas propostas, muitas vezes
consideradas como inovadoras, mas que na verdade se inspiram nas realizações dos
educadores liberais e radicais. A eficácia dessas realizações, cerceadas e mitigadas em sua
época deve ser alvo de profunda reflexão para inspirar políticas para o sistema
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